




๑. ธนาธร จึงึร่�งเรอืงกิิจึ (ลาออกิ)   ๒. ศิิรกัิิญญา ตัันสกิล่  ๓. วิโิรจึน์ ลกัิขณาอดิิศิร
 ๔. พล.ตั.ตั.ส่พศิิาล ภัักิดีินฤนาถ ๕. ณัฐพงษ์ ์เรอืงปัญัญาวิฒ่ิ ิ๖. ส่รเชษ์ฐ์ ปัระวิณีวิงศ์ิวิฒ่ิิ

๗. ณธภัีัสร ์กิล่เศิรษ์ฐสิทธิ� ๘. วิรีศัิกิดิิ� เครอืเทพ ๙. พจิึารณ์ เชาวิพฒัินวิงศ์ิ (เขา้ใหม่�)





 ตัาม่ พ.ร.บ.วิิธีีการงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๐
 (๖) ทีี่�กำาหนดให ้หน่วิยรบังบประมาณจะต้องจดัที่ำารายงานเกี�ยวิ
กับสถานะและแผนการใช้้จา่ยเงินนอกงบประมาณ  ตั�อรฐัสภัา 
แตั�จึากิกิารดิำาเนินงานของคณะกิรรม่าธกิิารในกิารพจิึารณางบ
ปัระม่าณ พ.ศิ.๒๕๖๓ ที�ผ่�านม่ากิลบัพบวิ�า ยังัม่หีน�วิยัรบังบปัระ-
ม่าณหลายัหน�วิยัที�ยังัไม่�ได้ิจึดัิทำารายังานดัิงกิล�าวิม่านำาเสนอตั�อ
รฐัสภัา ทำาให้คณะกิรรม่าธกิิารไม่�สาม่ารถพจิึารณากิารขอรบั
งบปัระม่าณตัาม่ พ.ร.บ.วินัิยการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๗ (๒) ได้ิอยั�างรอบด้ิาน

 ยักิตััวิอยั�างเช�นในกิรณีของ กระที่รวิงการต่างประเที่ศ ที�
สำานักิงานกิารตัรวิจึเงนิแผ่�นดิินได้ิเสนอควิาม่เหน็อยั�างม่ีเงื�อนไข
ตั�อปัลดัิกิระทรวิงกิารตั�างปัระเทศิเกีิ�ยัวิกัิบ “รายได้แผ่นดิน” รอ
นำาส่งคลังทีี่�ฝากไวิใ้นธีนาคารต่างประเที่ศกวิา่ ๒ หม่�นล้านบาที่นั�น 
ไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานการบญัช้ภีาครฐั

 หรอือยั�างในกิรณีของ กระที่รวิงกลาโหม ที�ได้ิม่กีิารทำาข้อ-
ตักิลงไวิกั้ิบกิระทรวิงกิารคลงัเปัน็อยั�างอื�น ตัาม่ม่าตัรา ๖๑ วิรรค 
๒ แห�ง พ.ร.บ.วินัิยักิารเงนิกิารคลงัของรฐั พ.ศิ.๒๕๖๑ ซึ่ึ�งจึากิ 
กิารอาศัิยัขอ้ยักิเวิน้นี� ทำาให ้ คณะกรรมาธิีการไมส่ามารถตรวิจ 
สอบเงนินอกงบประมาณในส่วินนี� ซึ่่�งถกูประเมนิไวิว้ิา่มจีำานวิน 
อยูป่ระมาณ ๑๘,๖๕๗ ล้านบาที่ได้อยา่งรอบด้าน

กระทรวงการต่่างประเทศ 

กระทรวงกลาโหม

หน้าทีี่� ๒หน้าทีี่� ๑

ประเด็นทีี่�เกี�ยวิกับ ขอ้กฎหมาย



 ในกิารจึดัิทำางบปัระม่าณปั ี พ.ศิ.๒๕๖๓ ม่หีลายั 
โครงกิาร อาทิ เน็ตัปัระชารฐั ตัลาดิปัระชารฐั 
ม่ารดิาปัระชารฐั โรงเรยีันปัระชารฐั อาสาปัระชารฐั 
บา้นปัระชารฐั ปัระชารฐัสวิสัดิิกิาร ธงฟ้้าปัระชารฐั 
เกิษ์ตัรปัระชารฐั ฯลฯ ซึ่ึ�งปัรากิฏชื�อของพรรคกิารเม่อืง 
พรรคหนึ�งอย่ั�ในชื�อโครงกิาร จึงึอาจึขัดิกัิบ พ.ร.บ.วินัิย 
การเงนิการคลังของรฐั พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๙ วิรรค ๓ 
ซึ่ึ�งระบ่วิ�า “...คณะรฐัม่นตัรต้ีัองไมบ่รหิารราช้การแผ่น
ดินโดยม่่งสรา้งควิามนิยมที่างการเม่องที�อาจึกิ�อใหเ้กิิดิ
ควิาม่เสียัหายัตั�อระบบเศิรษ์ฐกิิจึของปัระเทศิและปัระ-
ชาชนในระยัะยัาวิ...” 

 ถ้าหากิปัล�อยัใหโ้ครงกิารเหล�านี�เปัน็บรรทัดิฐาน 
เม่ื�อม่พีรรคกิารเม่อืงอื�นผ่ลดัิเขา้ม่าเปัน็รฐับาลบ้างใน
อนาคตั ก็ิจึะม่กีิารเปัลี�ยันชื�อโครงกิารเหล�านี�ใหก้ิลายั
เปัน็ชื�อพรรคของตัน ซึ่ึ�งอาจึเขา้ข�ายักิารซึ่ื�อเสียัง 
กิารติัดิสินบน หรอืกิารหาเสียังทางออ้ม่ โดิยัใชง้บปัระ-
ม่าณแผ่�นดิินที�ม่าจึากิภัาษ์ปีัระชาชนในกิารดิำาเนินกิาร

ไมร้่�ว่าขัดัวินััยการเงินัการคลังหรอืไม ่?

หน้าทีี่� ๔หน้าทีี่� ๓

ประเด็นทีี่�เกี�ยวิกับ ขอ้กฎหมาย



กลางภาครฐั
คลาวิด์

 ตัาม่ พ.ร.ฎ.จดัตั�งสำานักงานพัฒนารฐับาลดิจทัิี่ล
(องค์การมหาช้น) พ.ศ.๒๕๖๑ กิำาหนดิใหจ้ึดัิตัั�ง “สำานักิ 
งานพฒัินารฐับาลดิิจึทัิล” (สพร.) ขึ�นม่า ซึ่ึ�งหนึ�งใน 
ภัารกิิจึหลกัิของ สพร. ก็ิคือกิารดิำาเนินโครงกิารที�ชื�อ 
“คลาวิด์ิกิลางภัาครฐั” (G-Cloud) เพื�อช�วิยัลดิควิาม่
ซึ่ำาซึ่อ้นของงบลงทน่ในโครงสรา้งพื�นฐานระบบสารสน-
เทศิของทางราชกิาร แตั�จึากิเอกิสารงบปัระม่าณรายั
จึ�ายัปัระจึำาปั ีพ.ศิ.๒๕๖๓ จึะพบวิ�า ยงัมีหลายหน่วิยงานทีี่�
ของบประมาณเพ่� อจดัหาคลาวิด์หรอ่นำาไปลงที่่นในโครง
สร้างพ่� นฐานระบบสารสนเที่ศของหน่วิยงานตนเอง 
แยกกันอยูโ่ดยไม่จำาเปน็  แทนที�จึะไปัขอใชค้ลาวิด์ิกิลาง
ภัาครฐัทดิแทน เพื�อเปัน็กิารลดิควิาม่ซึ่บัซึ่อ้นและทำาให ้
เกิิดิกิารบ่รณากิารของกิารใชง้บปัระม่าณร�วิม่กัิน

 ใน รา่ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ได้กำาหนดเงนิสำารองจา่ยเพ่� อกรณีฉุก่เฉิุนหรอ่จำาเปน็      ไวิสู้งถ่ง ๙.๖ หม่�น 
ล้านบาที่ ซึ่ึ�งปัระกิาศิคณะกิรรม่กิารนโยับายักิารเงนิกิารคลงัของรฐั 
ที�อาศัิยัอำานาจึตัาม่ควิาม่ใน ม่าตัรา ๑๑ (๔) แห�ง พ.ร.บ.วินัิยักิารเงนิ 
กิารคลงัของรฐั พ.ศิ. ๒๕๖๑ เรื�อง “กิำาหนดิสัดิส�วินตั�าง ๆ เพื�อเปัน็กิรอบ 
วินัิยักิารเงนิกิารคลงัของรฐั พ.ศิ. ๒๕๖๑” ในข้อที� (๑) ได้ิกิำาหนดิให ้
รายักิารเงนิสำารองจึ�ายัเพื�อกิรณีฉุก่ิเฉิุนหรอืจึำาเปัน็ต้ัองตัั�งไวิไ้ม่�น้อยัไปักิวิ�า
รอ้ยัละ ๒ แตั�ไม่�เกิินรอ้ยัละ ๓.๕ ของงบปัระม่าณรายัจึ�ายัปัระจึำาปั ี
ซึ่ึ�งตัาม่ปัระกิาศิฉุบบันี� รฐับาลสามารถปรบัลดเงนิสำารองจา่ยเพ่� อกรณี 
ฉุก่เฉิุนหรอ่จำาเปน็ลงได้ ๓.๒ หม่�นล้านบาที่ ใหค้งเหล่อ ๖.๔ หม่�นล้านบาที่ได้

 โดิยัอาจึนำาเอางบปัระม่าณในส�วินนี�ไปัใชใ้นโครงกิารอื�นที�ม่ีควิาม่จึำา-
เปัน็ตั�อกิารแก้ิไขปัญัหาใหกั้ิบปัระชาชน หรอืโครงกิารอื�นที�เกิิดิปัระโยัชน์ 
ทางตัรงแกิ�ปัระชาชนม่ากิกิวิ�า นอกิจึากินี� หากิเงนิสำารองจึ�ายัเพื�อกิรณีฉุก่ิ-
เฉิุนหรอืจึำาเปัน็ที�ตัั�งไวิม้่ไีม่�เพยีังพอ รฐับาลยังัสาม่ารถใชจ้ึ�ายัจึากิ “เงนิทน่ 
สำารองจึ�ายั” ตัาม่ม่าตัรา ๔๕ ของ พ.ร.บ.วิธิกีิารงบปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๑ 
ได้ิอกีิก้ิอนหนึ�งอกีิด้ิวิยั จึงึเปัน็ขอ้สังเกิตัได้ิวิ�างบกิลางในส�วินของ “เงนิสำา-
รองจึ�ายัเพื�อกิรณีฉุก่ิเฉิุนหรอืจึำาเปัน็” นั�นได้ิตัั�งไวิส่้งเกิินควิาม่จึำาเปัน็หรอืไม่�

โครงการอนิัเทรนัด์ท่�ทกุคนัต่�องขัอ

๙.๖ หมื�นัล�านัตั่�งไว�เกินัความจำำาเปน็ัหรอืไม ่?

หน้าทีี่� ๖หน้าทีี่� ๕

ประเด็นทีี่�เกี�ยวิกับ ประสิที่ธิีภาพ และควิามค่้มค่า



 ตัาม่ปัระกิาศิคณะกิรรม่กิารนโยับายักิาร
เงนิกิารคลงัของรฐั เรื�อง “กิำาหนดิสัดิส�วินตั�าง ๆ 
เพื�อเปัน็กิรอบวินัิยักิารเงนิกิารคลงัของรฐั พ.ศิ. 
๒๕๖๑” ซึ่ึ�งอาศัิยัอำานาจึตัาม่ควิาม่ในม่าตัรา ๑๑ (๔) 
แห�ง พ.ร.บ.วินัิยักิารเงนิกิารคลงัของรฐั พ.ศิ. 
๒๕๖๑ ในข้อ (๔) ที�กิำาหนดิให ้สัดส่วินการก่อหนี�ผูก-
พันงบประมาณรายจา่ยข้ามปีงบประมาณต้องไม ่
เกินรอ้ยละ ๑๐ ของงบประมาณทัี่�งหมด

ที�ม่ีสัดิส�วินกิารกิ�อหนี�ผ่่กิพันรายักิระทรวิง
ตั�องบผ่่กิพนัทั�งหม่ดิอย่ั�ที�รอ้ยัละ ๒๒ และ
ยัังคงม่ีแนวิโน้ม่ที�จึะเพิ�ม่ส่งขึ�นตั�อเนื�องไปั
อกีิ ๒ - ๓ ปัขีา้งหน้าถ้าหากิไม่�ได้ิรบักิาร
บรหิารจึดัิกิารอยั�างจึรงิจึงัจึากิรฐับาล 
ซึ่ึ�งสัดิส�วินกิารกิ�อหนี�ผ่่กิพนัที�เพิ�ม่ขึ�นอยั�าง
ตั�อเนื�องของกิลาโหม่นี�จึะเปั็นกิารเบียัดิบัง
กิารใชง้บปัระม่าณผ่่กิพนัเพื�อนำาไปัพฒัินา
ในด้ิานอื�น ๆ  ใหกั้ิบปัระเทศิ ตัั�งแตั�กิารลงทน่
ในโครงสรา้งพื�นฐาน ไปัจึนถึงกิารวิางรากิ-
ฐานเพื�อปัรบัปัรง่สวิสัดิิกิาร ปัระชาชน เช�น 
ระบบขนส�งสาธารณะ ระบบสาธารณส่ข 
ระบบบรหิารจึดัิกิารนำา กิารปัฏิรป่ัระบบกิาร
เรยีันกิารสอนและกิารศึิกิษ์า ไปัจึนถึงกิาร
กิำาหนดิทิศิทางงานวิจัึยััและนวิตัักิรรม่ ฯลฯ 
เปัน็ต้ัน

 นอกิจึากินี� กิารกิ�อหนี�ผ่่กิพนัยัังไม่�ได้ิ
คำานึงถึงกิารปัระสิทธภิัาพกิารเบกิิจึ�ายัใน
โครงกิารในระยัะที�ผ่�าน ๆ  ม่า  ยักิตััวิอยั�างเช�น 
บางโครงกิารในระยัะที� ๑ ม่สัีดิส�วินกิารเบกิิ
จึ�ายังบลงทน่ในอตััราที�ตัำาม่ากิ ๆ แตั�ในงบ
ปัระม่าณในปั ีพ.ศิ. ๒๕๖๓ ก็ิยัังสาม่ารถขอ
กิ�อหนี�ผ่่กิพนัในระยัะที� ๒ ตั�อไปัได้ิอกีิ ฯลฯ 
เปัน็ต้ัน

ด�วยความห่วงใยจำากกระทรวงกลาโหม

 ในกิารพิจึารณาในชั�นกิรรม่าธิกิารวิสิาม่ัญพิจึารณาร�าง 
พ.ร.บ.งบปัระม่าณรายัจึ�ายัปัระจึำาปังีบปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๓ 
ของสภัาผ้่่แทนราษ์ฎร กิรม่บญัชกีิลาง จึะเปัน็ผ้่่ทำาหน้าที�ในกิาร 
รายังานปัระสิทธิภัาพของกิารเบิกิจึ�ายังบลงท่นของหน�วิยัรับ 
งบปัระม่าณตั�าง ๆ และ สำานักิงานคณะกิรรม่กิารพฒัินาระบบ
ราชกิาร (กิ.พ.ร.) จึะเปัน็ผ้่่ทำาหน้าที�ในกิารรายังานปัระสิทธผิ่ลใน
กิารปัฏิบติัังานของหน�วิยัรบังบปัระม่าณ ตัาม่ตััวิชี�วิดัิตั�าง ๆ ซึ่ึ�ง 
พบวิ�า หลายหน่วิยรบังบประมาณยังคงได้รบังบประมาณทีี่�ไม่
สอดคล้องกับประสิที่ธิีภาพในการเบกิจา่ย และประสิที่ธิีผลของ 
การใช้ง้บประมาณในปทีีี่�ผ่าน ๆ มา เช�น กิระทรวิงกิลาโหม่ ม่อีตััรา
กิารเบกิิจึ�ายังบลงทน่ในปีังบปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๒ อย่ั�ที�รอ้ยัละ 
๕๐.๐๖ แตั�กิลบัได้ิรบักิารจึดัิสรรงบลงทน่เพิ�ม่ขึ�นรอ้ยัละ ๓๖.๔๓ 
หรอื กิระทรวิงย่ัติัธรรม่ ม่อีตััรากิารเบกิิจึ�ายังบลงทน่ในปีังบ- 
ปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๒ อย่ั�ที�รอ้ยัละ ๓๘.๖๖ แตั�กิลบัได้ิรบักิาร 
จึดัิสรรงบลงทน่เพิ�ม่ขึ�นรอ้ยัละ ๑๒.๑๓ เปัน็ต้ัน

 จึงึต้ัองตัั�งข้อสังเกิตัวิ�า ในกิารจึดัิทำางบปัระม่าณ 
พ.ศิ.๒๕๖๓ นั�น สำานักิงบปัระม่าณได้ินำาขอ้ม่่ลผ่ลกิารปัระเม่นิจึากิ 
กิรม่บญัชกีิลาง และ กิ.พ.ร. ม่าร�วิม่พจิึารณาปัระกิอบกิารจึดัิ-
สรรงบปัระม่าณใหกั้ิบแตั�ละหน�วิยังานหรอืไม่� อยั�างไร

อยา่ให�กรมบัญัชีก่ลางและ ก.พ.ร. ต่�องเหนืั�อยฟร่

 แตั� ถ้ า ห า กิ พิ จึ า ร ณ า กิ า ร กิ� อ ห นี� ผ่่ กิ -
พนัของกิระทรวิงกิลาโหม่ ก็ิจึะพบวิ�าม่กีิารกิ�อหนี�
ผ่่กิพนัที�เพิ�ม่ขึ�นอยั�างตั�อเนื�องตัั�งแตั�ปีั พ.ศิ.๒๕๕๘
จึนม่าถึงในปั ีพ.ศิ. ๒๕๖๓
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 ในกิารพจิึารณาร�างพระราช-
บัญญัติังบปัระม่าณรายัจึ�ายัปัระจึำา
ปังีบปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๓ 
ของสภัาผ้่่แทนราษ์ฎร หากินำาคำา 
แถลงนโยับายัของรฐับาลที�นายักิ-
รฐัม่นตัรไีด้ิแถลงไวิต้ั�อรฐัสภัา เม่ื�อ 
วินัพฤหสับดีิที� ๒๕ กิรกิฎาคม่ พ.ศิ. 
๒๕๖๒ ณ หอปัระชม่่ใหญ� บรษิ์ทั 
ทีโอที จึำากัิดิ (ม่หาชน) และนโยับายัที�
พรรคร�วิม่รฐับาลใช้ในกิารรณรงค์ 
ห า เ สี ยั ง ไ วิ้ ใ น ช� วิ ง เ ลื อ กิ ตัั� ง ม่ า 
พจิึารณาควิบค่�กัินไปัก็ิจึะพบวิ�า ไม ่
พบการจดัสรรงบประมาณในการ
ขับเคล่�อนนโยบายทีี่�สำาคัญของรัฐ-
บาลทีี่�ได้แถลงไวิอ้ยา่งมนัียสำาคัญ 

 เช�น กิารแก้ิปัญัหาฝุ่่�นละอองขนาดิไม่�
เกิิน ๒.๕ ไม่ครอน กิารลดิควิาม่เหลื�อม่ลำา 
กิารแก้ิปัญัหาหนี�สินทางกิารศึิกิษ์า กิารลดิ
ภัาระหนี�สินของปัระชาชนในกิองท่นหม่่�บ้าน 
ฯลฯ เปัน็ต้ัน โดิยัเฉุพาะอยั�างยัิ�งนโยับายัที� 
พรรคร�วิม่รฐับาลได้ิใชร้ณรงค์หาเสียังไวินั้�น
ยัังถือวิ�าไม่�ม่ีนำาหนักิในเชงิปัรมิ่าณของเม่็ดิ
งบปัระม่าณอย่ั�เลยั หลายันโยับายัไม่�ปัรากิฏ
อย่ั�ในเล�ม่งบปัระม่าณ เช�น นโยับายันักิศึิกิษ์า 
จึบใหม่�ได้ิรบักิารยักิเวิน้ภัาษ์ ี๒ ปั ีนโยับายัลดิ 
ภัาษ์บ่ีคคลธรรม่ดิารอ้ยัละ ๑๐ ในทก่ิขั�น 
บนัไดิ นโยับายัขา้วิหอม่ม่ะล ิ ๑๘,๐๐๐ บาท 
ตั�อตััน นโยับายัยัางพารา ๖๕ บาท 
ตั�อกิิโลกิรมั่ ฯลฯ เปัน็ต้ัน

นัโยบัายท่�หาเส่ียง + คำาแถลงนัโยบัาย 
ท่�ไมเ่ห็นัอย้ใ่นังบัประมาณ
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 ตัาม่ พ.ร.บ.แผนและขั�นตอนการ
กระจายอำานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วิน
ท้ี่องถิ�น (ฉุบบัทีี่� ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๓
(แก้ิไขขอ้ควิาม่เดิิม่ในม่าตัรา ๓๐ (๔)) ที�กิำา-
หนดิให้องค์กิรปักิครองส�วินท้องถิ�นต้ัองม่ ี
รายัได้ิคิดิเปัน็สัดิส�วินไม่�น้อยักิวิ�ารอ้ยัละ ๒๕ 
ตั�อรายัได้ิส่ทธขิองรฐับาล ซึ่ึ�งถึงแม่ว้ิ�าในปั ี
งบปัระม่าณพ.ศิ.๒๕๖๓ จึะม่กีิารจึดัิสรรงบ- 
ปัระม่าณให้ท้องถิ�นม่ีรายัได้ิรวิม่คิดิเปั็น 
รอ้ยัละ ๒๙.๕ ของรายัได้ิส่ทธขิองรฐับาลที� 
ถือวิ�าผ่�านตัาม่เกิณฑ์์ที�กิำาหนดิไวิใ้นกิฎหม่ายั
ก็ิตัาม่ แตั�แหล�งรายัได้ิหลกัินั�นก็ิคือเงนิอด่ิ-
หน่น ซึ่ึ�งส่วินใหญ่เปน็งบเงนิอด่หน่นทัี่�วิไปทีี่�
ท้ี่องถิ�นไม่มีอำานาจในการตัดสินใจใช้้ได้เอง 
หรอ่ทีี่�เรยีกกันวิา่ “งบผ่าน อปที่.” และถ้า
หากิหกัิรายัได้ิจึากิเงนิอด่ิหน่นทั�งหม่ดิกิวิ�า 
๓ แสนลา้นบาทออกิแลว้ิ เท�ากัิบวิ�าท้ี่องถิ�น 
จะเหล่อรายได้ทีี่�มีอำานาจในการตัดสินใจใช้ ้
ได้เองอยูร่าวิ ๆ เพียงรอ้ยละ ๑๘-๑๙ ของ 
รายได้ส่ที่ธิีของรฐับาลเท่ี่านั�น

 จึากิขอ้สังเกิตัในกิารจึดัิทำางบปัระม่าณที�เปัน็ค�าใชจ้ึ�ายัเกีิ�ยัวิกัิบครภั่ัณฑ์์ในหลายั ๆ  
หน�วิยัรบังบปัระม่าณของรฐัจึะพบวิ�า หน�วิยังานส�วินใหญ�ม่กัิจึะตัั�งงบปัระม่าณเพื�อจึดัิ-
ซึ่ื�อครภั่ัณฑ์์ไปัทดิแทนของเดิิม่เฉุพาะที�สิ�นสภัาพ  หรอืหม่ดิอาย่ักิารใชง้านจึนกิลายัเปัน็ 
“ซึ่ากิ” ไปัแลว้ิเท�านั�น เช�นในกิรณีของกิรม่ชลปัระทาน ซึ่ึ�งเปัน็หน�วิยังานที�ต้ัองอาศัิยักิารใช ้
เครื�องจึกัิรหนักิในกิารดิำาเนินภัารกิิจึเปัน็จึำานวินม่ากิ ก็ิม่อีาย่ักิารใชง้านครภั่ัณฑ์์เฉุลี�ยัอย่ั�
ที�ราวิ ๆ ๓๐ ปีักิ�อนที�จึะถก่ิตััดิจึำาหน�ายัเพื�อจึดัิซึ่ื�อครภั่ัณฑ์์ใหม่�เขา้ไปัทดิแทน 

 ซึ่ึ�งแนวิคิดิกิาร บรหิารจึดัิกิารครภั่ัณฑ์์ในลกัิษ์ณะนี� แท้จึรงิแลว้ิอาจึไม่�เปัน็วิธิกีิาร
บรหิารจึดัิกิารครภั่ัณฑ์์ที�ทำาใหเ้กิิดิควิาม่ค่้ม่ค�าที�ส่ดิ เพราะกิรม่ชลปัระทานยังัคงต้ัองขอ
ตัั�งงบปัระม่าณไวิอ้กีิส�วินหนึ�งเพื�อใชส้ำาหรบักิาร “ซึ่�อม่บำารง่” ครภั่ัณฑ์์เกิ�าอย่ั�เปัน็ 
จึำานวินม่ากิ ซึ่ึ�ง แนวิที่างในการบรหิารจดัการครภั่ณฑ์์ทีี่�ดีและเกิดควิามค่้มค่าทีี่�ส่ดนั�นก็
ค่อ การคำานวิณหา “อาย่ทีี่�ที่ำาใหเ้กิดควิามค่้มค่าทีี่�ส่ดเช้งิเศรษฐศาสตร ์(Optimal Econ-
nonmic Life)” ของครภั่ณฑ์์แต่ละช้นิด กิล�าวิคือ กิารตััดิจึำาหน�ายัออกิเพื�อจึดัิซึ่ื�อของ 
ใหม่�ม่าทดิแทนครภั่ัณฑ์์เกิ�า ในขณะที�ครภั่ัณฑ์์นั�น ๆ ยังัคงอย่ั�ในช�วิงอาย่ัที�ม่รีาคาขายัใน 
ตัลาดิค่้ม่ค�าม่ากิกิวิ�าค�าซึ่�อม่บำารง่ที�อาจึจึะเกิิดิขึ�นในอนาคตั สำานักิงบปัระม่าณจึงึควิรนำา
แนวิคิดินี�ไปัใชป้ัระกิอบกิารพจิึารณางบปัระม่าณใหกั้ิบหน�วิยัรบังบปัระม่าณตั�าง ๆ ในปั ี
งบปัระม่าณถัดิ ๆ ไปัด้ิวิยั

 จึากิเสียังที�คณะกิรรม่าธกิิารได้ิรบั
ฟั้งม่าจึากิตััวิแทนขององค์กิรปักิครอง 
ส�วินท้องถิ�น (อปัท.) ผ่�านกิารพจิึารณางบ-
ปัระม่าณปั ีพ.ศิ. ๒๕๖๓ เปัน็จึำานวินม่ากินั�น 
ม่เีสียังหนึ�งที�เกืิอบทก่ิ อปัท. ลว้ินสะท้อน
ออกิม่าเปัน็เสียังเดีิยัวิกัินนั�นก็ิคือ กิารที� 
อปที่. ได้รบัการถ่ายโอนภารกิจมาแล้วิ แต่ 
ไม่ได้รบัโอนงบประมาณมาตาม  ซึ่ึ�งผ้่่ที�ได้ิรบั 
ผ่ลกิระทบโดิยัตัรงนั�นก็ิคือ ปัระชาชนใน 
พื�นที� เพราะสาธารณ่ปัโภัค และโครงสรา้ง 
พื�นฐานตั�าง ๆ ต้ัองขาดิกิารบำารง่รกัิษ์าลง 
ทำาให้ไม่�ได้ิรับกิารดิ่แลอยั�างทั�วิถึงและดีิ 
อยั�างเพยีังพอ เนื�องจึากิ อปัท. ไม่�ม่เีงนิ 
งบปัระม่าณในกิารดิำาเนินงาน ด้ิวิยัตันเอง 
ในขณะที�หน�วิยังานจึากิส�วินกิลางก็ิไม่�สา-
ม่ารถเข้าไปัดิำาเนินกิารใหไ้ด้ิเนื�องจึากิได้ิถ�ายั
โอนภัารกิิจึไปัใหกั้ิบ อปัท. แลว้ิ

ผ่านมาใหท้ี่ำาไม 
ฉัุนไมเ่อา...

ใหแ้ต่งาน 
แต่ไมใ่หเ้งนิฉัุน
ปญัหาทีี่�ใครก็พูดเหมอ่น ๆ กัน

จะ ได้ซึ่อ่ม หรอ่ ได้ใช้ ้อยูที่ี่�การบรหิารจดัการ

๒๙.๕% ถ่งมอ่ท้ี่องถิ�นเท่ี่าไหร ่?
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 จึากิกิารพจิึารณารายัละเอยีัดิของ
งบปัระม่าณด้ิานงานวิจิึยััและนวิตัักิรรม่ ที� 
สำานักิงานคณะกิรรม่กิารส�งเสริม่วิิทยัา-
ศิาสตัร ์ วิจิึยัั และนวิตัักิรรม่ (สกิสวิ.) เปัน็ 
แกินกิลางในกิารส�งคำาขอตัั�งงบปัระม่าณ 
พบวิ�า ทิศิทางของงานวิจิึยััของปัระเทศิไทยั
นั�นยังัไม่�ม่ทิีศิทางและเปัา้หม่ายัที�ชดัิเจึน ซึ่ึ�ง
ส�วินม่ากิจึะเปัน็งานวิจิึยััในโครงกิารยั�อยั ๆ 
ที�ไม่�ม่คีวิาม่สัม่พนัธกั์ิน และยังัไม่�ถก่ิเชื�อม่-
โยังไปัส่�เปัา้หม่ายัในระดัิบชาติั และยังัม่จีึำา-
นวินไม่�น้อยัที�เปั็นโครงกิารเพื�อสรา้งม่่ลค�า 
เพิ�ม่ใหกั้ิบผ่ลติัภััณฑ์์เสียัม่ากิกิวิ�า 

 จึากิกิารสังเกิตัแผ่นบ่รณากิารตัาม่
ที�ปัรากิฏอย่ั�ในร�างงบปัระม่าณปั ีพ.ศิ.๒๕๖๓ 
จึะพบวิ�าแทบทก่ิแผ่นบ่รณากิารจึะเปัน็กิาร
เอาแผ่นเชิงเดีิ�ยัวิของแตั�ละหน�วิยัรับงบ-
ปัระม่าณม่ารวิบเขา้ไวิด้้ิวิยักัินเฉุยั ๆ ทำาใหไ้ม่� 
ได้ิเปัน็แผ่นบ่รณากิารอยั�างแท้จึรงิ ซึ่ึ�งโดิยั
หลกัิกิารแลว้ิแผ่นบ่รณากิารควิรถก่ิจึดัิทำา
ขึ�นม่าจึากิกิารที�ม่ ี “ภัารกิิจึร�วิม่ขา้ม่หน�วิยั- 
งาน (Cross-Functional Mission)” ซึ่ึ�ง 
ต้ัองอาศัิยัหลายัหน�วิยังานที�เกีิ�ยัวิข้องกัิบ 
ภัารกิิจึนั�นม่าปัฏิบัติังานร�วิม่กัินเพื�อใหบ้รรล่
วิตััถป่ัระสงค์ภัารกิิจึร�วิม่โดิยัม่ ี “ตััวิชี�วิดัิร�วิม่ 
(Joint Key Performance Indicators)” 
ที�สะท้อนเปั้าหม่ายัของภัารกิิจึร�วิม่ม่าเปั็นตััวิ
วิดัิปัระสิทธภิัาพและปัระสิทธผิ่ลจึากิกิารใช้
งบปัระม่าณ ซึ่ึ�งหากิเขา้ไปัดิร่ายัโครงกิาร
ที�อย่ั�ภัายัใต้ัแตั�ละแผ่นบ่รณากิารนั�นก็ิจึะพบ
วิ�า แตั�ละโครงกิารจึะม่ลีกัิษ์ณะตั�างคนตั�าง
ทำา ไม่�ได้ิม่สี�วินเกีิ�ยัวิขอ้งที�ต้ัองม่าขบัเคลื�อน
ร� วิ ม่ กัิ น ร ะ ห วิ� า ง ห น� วิ ยั ง า น ม่ า กิ นั กิ 
จึงึต้ัองตัั�งข้อสังเกิตัไวิว้ิ�า แผนบูรณาการทีี่�
ถกูจดัที่ำาข่�นมาในลักษณะนี�นั�น เพียงเพ่� อ
อาศัยประโยช้น์จากข้อกฎหมายทีี่�เปิดช้่อง 
ใหฝ่้ายบรหิารสามารถโอนงบประมาณขา้ม
หน่วิยงานภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวิ-
กันได้ โดยไมต้่องผ่านควิามเหน็ช้อบจากสภา 
ตาม มาตรา ๓๕ (๓) ของ พ.ร.บ.วิธีิีการ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ี่านั�น

 ซึ่ึ�งทิศิทางงานวิจิึยััของปัระเทศิควิร
ได้ิรบักิารกิำาหนดิเปัา้หม่ายัและทิศิทางใหช้ดัิ-
เจึน เพื�อใหเ้กิิดิกิารสรา้งสรรค์องค์ควิาม่ร่้
และนวิตัักิรรม่ที�จึะเขา้ม่าเปัน็รากิฐานสำาคัญ
ใหกั้ิบปัระเทศิในอนาคตั อาทิ นวิตัักิรรม่ทาง
ด้ิานแบตัเตัอรี� ที�จึะเขา้ม่าเปัน็พื�นฐานใหกั้ิบ
อต่ัสาหกิรรม่รถยันต์ัพลงังานไฟ้ฟ้้า (EV)
นวิตัักิรรม่ทางด้ิานกิารรไีซึ่เคิลนำา กิาร
เปัลี�ยันนำาทะเลใหเ้ปัน็นำาจึดืิ ที�จึะเขา้ม่าสรา้ง
ควิาม่ม่ั�นคงทางทรพัยัากิรนำาใหกั้ิบปัระเทศิ
นวิตัักิรรม่ทางด้ิานคลนีม่ี�ตั (Clean Meat) 
เทคนิคกิารผ่ลติัเนื�อสัตัวิที์�ม่ปีัระสิทธภิัาพ 
และเปัน็ม่ติัรกัิบสิ�งแวิดิลอ้ม่ม่ากิกิวิ�ากิารทำา
ปัศ่ิสัตัวิแ์บบเดิิม่ ๆ ฯลฯ เปัน็ต้ัน นอกิจึากินี� 
ก็ิยัังเปัน็ที�กัิงวิลอย่ั�วิ�า สกิสวิ. จึะสาม่ารถ 
กิลั�นกิรองข้อเสนอโครงกิารวิจิึยััได้ิ อยั�าง 
สม่เหตัส่ม่ผ่ล และเปัน็ธรรม่ หรอืไม่� เนื�อง- 
จึากิ สกิสวิ. จึะกิลายัเปัน็หน�วิยังานที�ถืองบ- 
ปัระม่าณด้ิานงานวิจิึยััทั�งหม่ดิของปัระเทศิ

 นอกิจึากินี� ในบางโครงกิารที�ควิรถก่ิ
จึดัิทำาเปั็นแผ่นบ่รณากิารก็ิกิลับไม่�ได้ิรบักิาร
จึดัิทำาใหเ้ปัน็แผ่นบ่รณากิาร เช�น โครงกิาร 
ปัอ้งกัินกิารกัิดิเซึ่าะชายัฝัุ่� ง ซึ่ึ�งควิรจึะเปัน็ 
แผ่นบ่รณากิารระหวิ�าง กิรม่ทรพัยัากิรทาง 
ทะเลและชายัฝัุ่� ง ร�วิม่กัิบ กิรม่เจึา้ท�า 
และกิรม่โยัธาธกิิาร ฯลฯ เปัน็ต้ัน ทำาใหก้ิารดิำา
เนินโครงกิารเพื�อปัอ้งกัินกิารกัิดิเซึ่าะชายั-
ฝัุ่� งไม่�ม่ีควิาม่สอดิคล้องกัินในเชงิวิศิิวิกิรรม่ 
หรอืโครงกิารพฒัินาระบบคลาวิด์ิกิลางภัาค
รฐั (Government Data Center and 
Cloud service : GDCC)  โครงกิารขอ้ม่่ล 
เปัดิิภัาครฐั (Open Government Data) 
โครงกิารขอ้ม่่ลขนาดิใหญ�ภัาครฐั (Gov-
ernment Big Data) ก็ิม่กีิารขอรบังบ- 
ปัระม่าณเข้าม่าแยักิกัินในแทบท่กิกิระทรวิง 
ทั�ง ๆ ที�ควิรจึะจึดัิทำาเปัน็แผ่นบ่รณากิารร�วิม่ 
กัินจึากิท่กิกิระทรวิงเพื�อให้เกิิดิกิารใชท้รพั-
ยัากิรร�วิม่กัินและเกิิดิกิารบ่รณากิารข้อม่่ล 
ภัาครฐัร�วิม่กัินม่ากิกิวิ�า

AI , EV , Water Recycling, 
Precisionn Farming, Clean Meat, etc.

หรอ่นี�จะเปน็เพียงแค่การเที่ เหล้าเก่า 
ลงไปใน ขวิดใหม ่

หน้าทีี่� ๑๔หน้าทีี่� ๑๓
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 โดิยัปักิติัแลว้ิงบปัระม่าณกิล่�ม่จึงัหวิดัิ
นั�นม่เีจึตันารม่ณ์ของกิารตัั�งงบปัระม่าณไวิ้
เพื�อกิารทำาใหเ้กิิดิกิารใชจ้ึ�ายัเพื�อกิารลงทน่และ
กิารดิำาเนินโครงกิารแบบบ่รณากิารระหวิ�าง
จึงัหวิดัิร�วิม่กัิน แตั�จึากิกิารจึดัิทำางบปัระม่าณ 
ของกิล่�ม่จึงัหวิดัิในปังีบปัระม่าณ พ.ศิ.๒๕๖๓ 
นั�นจึะพบวิ�า งบประมาณของกล่่มจงัหวิดักลับ
ถกูนำาไปใช้โ้ดยการหารแบง่ใหกั้บแต่ละจงัหวิดั
เท่ี่า ๆ กัน หรอ่ทีี่�เรยีกกันวิา่ “งบหารยาวิ” โดิยั 
ไม่�ได้ิม่่�งลงท่นหรอืดิำาเนินโครงกิารในลักิษ์ณะ
ที�เปั็นกิารบ่รณากิารร�วิม่กัินระหวิ�างจึังหวิัดิ 
อยั�างม่นัียัสำาคัญเลยั

 กิารพจิึารณาปัรบัลดิงบปัระม่าณในชั�นคณะ
อน่กิรรม่าธกิิารฯ ม่กัิจึะอย่ั�ในลกัิษ์ณะที�ขอปัรบัลดิ
เปัน็เปัอรเ์ซึ่น็ต์ัหรอืรอ้ยัละ ทีละเลก็ิ ๆ น้อยั ๆ ซึ่ึ�งโดิยั
ส�วินม่ากิจึะปัรบัลดิพอเปัน็พธิอีย่ั�ที�ระหวิ�างรอ้ยัละ 
๒ - ๕ ทั�ง ๆ ที�กิารพจิึารณาปัรบัลดิงบปัระม่าณ 
ควิรจึะต้ัองพจิึารณาเปัน็รายักิาร ๆ ไปั โดิยัพจิึารณา
ตัาม่ผ่ลสัม่ฤทธิ�ที�จึะได้ิรบั และปัระสิทธภิัาพของ
หน�วิยังานที�ขอรบังบปัระม่าณเปัน็หลกัิม่ากิกิวิ�า ซึ่ึ�ง
โครงการใดทีี่�มคีวิามจำาเปน็และเกิดประโยช้น์ที่างตรง
ต่อประช้าช้น หรอ่เปน็การสรา้งขดีควิามสามารถใน
การแขง่ขนัใหกั้บประเที่ศ ต่อใหต้้องใช้ง้บประมาณ
เปน็ หม่�นล้านบาที่ ก็ไมค่วิรถกูปรบัลดเลยแมแ้ต่บาที่
เดียวิ แต่สำาหรบัโครงการใดทีี่�ไมม่คีวิามจำาเปน็ ถ่ง 
แม้จะใช้ง้บประมาณเพียงแค่บาที่เดียวิ 
ก็ไมค่วิรถกู ตั�ง

 หากิพจิึารณาโดิยัใชห้ลกัิคิดิข้างต้ันนี� โครง-
กิารใดิที�ไม่�สาม่ารถระบ่ได้ิถึงผ่ลปัระโยัชน์ที�ปัระชาชน
จึะได้ิรบัอยั�างชดัิเจึน โครงกิารใดิที�ม่คีวิาม่ซึ่ำาซึ่อ้นกัิบ
อกีิโครงกิารหนึ�ง โครงกิารใดิที�ยังัม่คีวิาม่เหน็ที�ไม่� 
สอดิคลอ้งกัินระหวิ�างหน�วิยังานที�เกีิ�ยัวิขอ้ง โครง 
กิารใดิที�อาจึส�งผ่ลกิระทบทางลบตั�อปัระชาชน 
และยังัไม่�ม่กีิารศึิกิษ์าอยั�างรอบคอบ หรอืโครงกิาร 
ใดิที�ขอกิ�อหนี�ผ่่กิพนัในระยัะที� ๒ ทั�ง ๆ ที�ระยัะที� ๑ ยังั
ม่สัีดิส�วินกิารเบกิิจึ�ายัค�อนขา้งตัำา ก็ิควิรจึะถก่ิตััดิงบ
ปัระม่าณเหล�านั�นใหเ้ปัน็ศ่ินยั ์ ไม่�ใช�เปัน็กิารขอปัรบั 
ลดิงบปัระม่าณเชงิพธิกีิรรม่เพยีังรอ้ยัละ ๒ - ๕ 
แบบที�ทำา ๆ กัินม่า

ครั�นจึะนำาม่าเสรมิ่กิารลงท่นหรอืสนับสน่นกิาร
ดิำาเนินงานให้กัิบภัารกิิจึที�อย่ั�ภัายัใต้ักิารกิำากัิบ 
ดิ่แลขององค์กิรปักิครองส�วินท้องถิ�นก็ิทำา 
ไม่�ได้ิ จึงึเปัน็ขอ้ที�ควิรตัั�งขอ้สังเกิตัเอาไวิว้ิ�า 
ควิรนำางบจึงัหวิดัิ และกิล่�ม่จึงัหวิดัิที�ไม่�ได้ิถก่ิใช้
ตัาม่วิัตัถ่ปัระสงค์ไปักิระจึายัลงให้กัิบองค์กิร 
ปักิครองส�วินท้องถิ�น เพื�อทำาใหเ้กิิดิกิารใชง้บ-
ปัระม่าณที�ใกิลช้ดิิกัิบปัระชาชนม่ากิที�ส่ดิ จึะทำา 
ให้เกิิดิปัระสิทธิผ่ลของกิารใช้งบปัระม่าณที�ดีิ 
กิวิ�าหรอืไม่�

งบจงัหวิดั + งบกล่่มจงัหวิดั โยกไปเปน็ งบอด่หน่น ดีกวิา่ไหม ?

เหต่ผลเบ่�องหลังของการปรบัลดงบประมาณ
เปน็ % ค่ออะไร ?
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 จึากิกิารพิจึารณากิารจึัดิสรรงบปัระม่าณ 
และกิารกิ�อหนี�ผ่่กิพนัในปั ีพ.ศิ. ๒๕๖๓ จึะพบวิ�า รฐับาล
พยายามทีี่�จะม่่งลงที่่นในโครงสร้างพ่� นฐานด้านการ 
คมนาคมต่าง ๆ เปน็จำานวินมาก โดยทีี่�ไมไ่ด้พิจารณา 
อย่างรอบด้านวิา่เป็นการลงที่่นทีี่�ค่้มค่าและไม่เกิดควิาม
ซึ่ำาซึ่อ้นหรอ่ไม� เช�น กิารลงทน่ในระบบราง ม่อเตัอรเ์วิยั ์
และโครงข�ายัถนน บนเส้นทางเดีิยัวิกัินในคราวิเดีิยัวิกัิน 
จึะเปัน็กิารแยั�งอป่ัสงค์ในระบบซึ่ึ�งกัินและกัิน ทำาใหก้ิาร 
ปัระเม่นิตััวิเลขอตััราผ่ลตัอบแทนทางเศิรษ์ฐกิิจึ (Eco-
nomic Internal Rate of Return: EIRR) ซึ่ึ�งม่แีนวิ-
โน้ม่ที�จึะถก่ิปัระเม่นิไวิส่้งกิวิ�าควิาม่เปัน็จึรงิอย่ั�แลว้ิ ยัิ�ง 
คลาดิเคลื�อนและไม่�สอดิคล้องกัิบควิาม่เปั็นจึรงิม่ากิขึ�น
ไปัอกีิ ส�งผ่ลใหโ้ครงกิารขนาดิใหญ�ตั�าง ๆ เหล�านี�ทั�ง-
หม่ดิอาจึจึะต้ัองปัระสบกัิบปัญัหาขาดิทน่ และจึะทำาให้
รฐับาลต้ัองนำาเอาเงนิภัาษ์จีึากิปัระชาชนไปัอด่ิหน่นให้
กัิบโครงกิารเพื�อชดิเชยักิารขาดิทน่ในที�ส่ดิ ซึ่ึ�งรฐับาล 
ควิรวิางแผ่นกิารพัฒินาระบบคม่นาคม่และโครงสรา้ง 
พื�นฐานด้ิานกิารขนส�งสาธารณะออกิเปัน็เฟ้ส ๆ เพื�อให ้
เม่อืงสาม่ารถพฒัินาตัาม่ไปัได้ิทัน และจึะเปัน็กิารเพิ�ม่ 
อป่ัสงค์ใหกั้ิบระบบไปัในตััวิอกีิด้ิวิยั

 นอกิจึากินี� รฐับาลควิรนำาเมด็เงนิทีี่�ได้จากการ 
ลดควิามซึ่ำาซึ่้อนจากการลงท่ี่นในโครงการขนาดใหญ่ 
ไปใช้้ลงที่่นพัฒนาระบบขนส่งสาธีารณะในระดับ 
ท้ี่องถิ�น หรอ่ทีี่�เรยีกกันวิา่ระบบ “เส้นเล่อดฝอย” 
ใหม้ากยิ�งข่�น เช�น รถโดิยัสารปัระจึำาทางขนาดิเลก็ิ ฯลฯ 
เพื�อให้ปัระชาชนท่กิคนสาม่ารถหันม่าใชร้ะบบขนส�งสา-
ธารณะทดิแทนกิารใชร้ถยันต์ัส�วินบ่คคลได้ิง�ายัยัิ�งขึ�น 

เส้นเล่อดฝอย ทีี่�ไมเ่คยได้รบัการพัฒนา
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 ในงบปัระม่าณปัระจึำาปั ีพ.ศิ. ๒๕๖๓ พบวิ�า การ 
จดัสรรงบประมาณในประเด็นด้านการปอ้งกัน และ
บรรเที่าสาธีารณภัยยงัคงขาดการใหค้วิามสำาคัญกับ
การลงที่น่ในด้านระบบการเต่อนภัย และการป้องกันภัย
ที่างธีรรมช้าติอย่างมาก โดิยัเฉุพาะอยั�างยัิ�งในกิรณีของ
อท่กิภััยั งบปัระม่าณส�วินใหญ�ยังัคงจึดัิสรรไวิส้ำาหรบั 
กิารช�วิยัเหลือปัระชาชนในระหวิ�างที�กิำาลังปัระสบกัิบภััยั
ทางธรรม่ชาติัอย่ั�เปัน็จึำานวินม่ากิ แทนที�จึะถก่ินำาไปัใชใ้น
กิารติัดิตัั�งระบบปัอ้งกัินและเตืัอนภััยั เช�นงบในกิาร 
จึดัิซึ่ื�อถง่ยังัชพี ฯลฯ เปัน็ต้ัน นอกิจึากินี�งบปัระม่าณ
เพื�อกิารฟ้้� นฟ่้สภัาพหลังจึากิที�ภััยัทางธรรม่ชาติัได้ิผ่�าน
พน้ไปัก็ิยังัม่อีย่ั�ค�อนข้างจึำากัิดิ ทำาใหป้ัระชาชนที�ปัระสบ-
ปัญัหาต้ัองสิ�นเนื�อปัระดิาตััวิอนัเนื�องม่าจึากิภััยัทาง
ธรรม่ชาติั ไม่�ได้ิรบัเงนิช�วิยัเหลอืฟ้้� นฟ่้สภัาพควิาม่เปัน็
อย่ั�ของตันเองและครอบครวัิ เหลอืเพยีังถง่ยัังชพี
ที�กิองไวิ ้ดิต่ั�างหน้าอย่ั�เปัน็จึำานวินม่ากิ

 ในกิารพจิึารณางบปัระม่าณปัระจึำาปัีงบปัระม่าณ 
พ.ศิ. ๒๕๖๓ พบวิ�ามหีลายหน่วิยงานทัี่�ง ๆ ทีี่�มรีายได้จาก 
เงนินอกงบประมาณอยู่เพียงพอ แต่ยงัคงขอตั�งงบประ-
มาณเพ่� อไปในส่วินของรายจา่ยคงทีี่� (fixed const) 
ของตนอยู ่ อาทิ เงนิเดืิอนและค�าตัอบแทนบ่คลากิร 
ค�าเช�าอาคารและสถานที� ฯลฯ เปัน็ต้ัน ซึ่ึ�งโดิยัปักิติัแลว้ิ
รายัจึ�ายัเหล�านี�จึะเปัน็รายัจึ�ายัที�จึะไม่�ถก่ิตััดิหรอืไม่�ถก่ิขอ
ปัรบัลดิงบปัระม่าณลงอย่ั�แลว้ิ จึงึทำาใหเ้หลอืเงนินอกิงบ-
ปัระม่าณไปัใชใ้นรายัจึ�ายัลงทน่ หรอืรายัจึ�ายัอื�น ๆ โดิยัที� 
ไม่�ต้ัองถก่ิตัรวิจึสอบจึากิสภัาได้ิ จึงึควิรตัั�งขอ้สังเกิตัวิ�า 
หน�วิยังานควิรนำารายัได้ิที� เปัน็เงนินอกิงบปัระม่าณไปัใช ้
จึ�ายัในรายัจึ�ายัปัระจึำาทางตัรงที�เกิิดิจึากิกิิจึกิรรม่ในกิาร 
หารายัได้ิเหล�านั�นกิ�อน เพื�อใหเ้หน็วิ�ายัอดิส�วินตั�างรายัได้ิ 
และค�าใชจ้ึ�ายัในกิิจึกิรรม่เหล�านั�น ม่กีิารขาดิเหลอืเท�าใดิ 
แลว้ิค�อยัขอสนับสน่นเงนิงบปัระม่าณเพิ�ม่เติัม่

 จึากิกิารพจิึารณางบปัระม่าณ ปัระจึำาปังีบ
ปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๓ พบวิ�าในหลายปญัหาทัี่�ง ๆ 
ทีี่�รัฐบาลและหน่วิยงานภาครัฐก็มีควิามเข้าใจใน 
ลักษณะของปญัหาเปน็อยา่งดี มแีนวิที่างในการ 
แก้ไขปญัหาทีี่�ช้ดัเจนแล้วิ แต่กลับไมจ่ดัสรรงบ-
ประมาณลงไปให้อย่างเพียงพอเพ่� อให้เกิดการ 
แก้ไขอยา่งเบด็เสรจ็จรงิจงั ยักิตััวิอยั�างในกิรณี
ของกิารแก้ิไขปัญัหาที�ดิิน ที�อย่ั�อาศัิยั และที�ทำากิิน 
ของปัระชาชนที�ไปัทับซึ่อ้นกัิบพื�นที�ในเขตัปั�าสงวิน 
ซึ่ึ�งกิรม่ปั�าไม่้ม่ีแผ่นที�ทางอากิาศิที�ชดัิเจึนอย่ั�แล้วิ 
และม่แีนวิทางในกิารสำารวิจึ จึดัิหาเพื�อแก้ิไขปัญั-
หาที�ดิินใหกั้ิบปัระชาชนอยั�างชดัิเจึนเรยีับรอ้ยัแล้วิ 
ถ้าหากิได้ิรบังบปัระม่าณที�เพยีังพอ คิดิเปัน็วิงเงนิ 
ราวิ ๑,๒๐๐ ลา้นบาท ก็ิจึะสาม่ารถแก้ิไขปัญัหาที�-
ดิินให้กัิบปัระชาชนทั�วิปัระเทศิได้ิแล้วิเสรจ็ึภัายัใน 
๕ ปั ี(จึากิคำาชี�แจึงของอธบิดีิกิรม่ปั�าไม่)้ แตั�เพราะ 
เหตั่ใดิกิรม่ปั�าไม้่จึึงกิลับได้ิรับงบปัระม่าณเพื�อ 
แก้ิไขปัญัหานี�รวิม่กัิน ๓ โครงกิารเพยีัง ๕๘ 
ลา้นบาทเศิษ์เท�านั�น จึงึทำาใหก้ิารแก้ิไขปัญัหา 
ดัิงกิล�าวิ ยังัคงต้ัองดิำารงอย่ั�แบบนี�ตั�อไปัไม่�จึบไม่�
สิ�น เหม่อืนเปัน็แผ่ลลกึิแตั�ไม่�ยัอม่เยับ็  หยัอดิเอา 
แตั�ยัาแดิง แผ่ลจึงึไม่�หายัเสียัที

เน้นที่ำาไมแต่ 
“ ถง่ยงัช้พี ”

เอาแต่ทีี่� 
“ ตัดไมไ่ด้ ” 
มาขอ

งบเต่อนภัย ปอ้งกันภัย อยูที่ี่�ไหน?

แล้วิจะตัดยงัไงล่ะทีี่นี�?

๑,๒๐๐ ล้าน กับการแก้ไขปญัหาทีี่�ดินที่ำา
กินทัี่�วิประเที่ศภายใน ๕ ปี
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 โครงกิารสำาคัญอยั�างกิารขับเคลื�อน
แผ่นแม่�บทกิารบรหิารจึดัิกิารขยัะม่่ลฝุ่อยั
ของปัระเทศิ ที�จึากิเดิิม่ม่กีิระทรวิงทรพัยัา-
กิรธรรม่ชาติัและสิ�งแวิดิลอ้ม่เปัน็หน�วิยังาน
หลกัิในกิารขบัเคลื�อน แตั�ตั�อม่าในปีั พ.ศิ. 
๒๕๖๑  ม่กีิารเปัลี�ยันใหก้ิระทรวิงม่หาดิไทยั
เปัน็เจึา้ภัาพหลกัิแทน ซึ่ึ�งโครงกิารดัิงกิล�าวิ
ม่คีวิาม่เกีิ�ยัวิพนักัิบ กิารตัั�งโรงงานคัดิแยักิ
ขยัะ โรงงานรไีซึ่เคิลขยัะ โรงงานผ่ลติั 
เชื�อเพลงิ RDF โรงไฟ้ฟ้้าขยัะ กิารบรหิารจึดัิ
กิารขยัะในเขตัพื�นที� EEC กิารนำาเขา้ขยัะอ-ิ
เลก็ิทรอนิกิส์ เศิษ์โลหะ และเศิษ์พลาสติักิ 
เขา้ส่�ราชอาณาจึกัิร ซึ่ึ�งสิ�งตั�าง ๆ เหล�านี� 
ล้วินส�งผ่ลกิระทบตั�อสิ�งแวิดิล้อม่และ 
ส่ขภัาวิะของปัระชาชนเปัน็อยั�างม่ากิ โดิยัม่ี
ควิาม่ไม่�ชอบม่าพากิลและข�าวิเกีิ�ยัวิกัิบกิาร 
แสวิงหาผ่ลปัระโยัชน์ในทางม่ิชอบที�สังคม่ม่ี
ขอ้สงสัยัอย่ั�ม่ากิ ไม่�วิ�าจึะเปัน็ ...

 สำาหรบัโครงกิารโรงไฟ้ฟ้้าจึากิขยัะขนาดิ 
๑๐ เม่กิะวิตััต์ัขึ�นไปั กิารยักิเวิน้กิารบงัคับใชผั้่ง-
เม่อืงกัิบกิารขออน่ญาตัจึดัิตัั�ง โรงไฟ้ฟ้้าขยัะ 
โรงงานกิำาจึดัิของเสียัอนัตัรายั โรงงานคัดิแยักิ 
ขยัะ ที�ฝัุ่งกิลบขยัะ หรอืโรงงานรไีซึ่เคิลขยัะ ทำาให้
พื�นที�เขตัอน่รกัิษ์์ชนบทและพื�นที�เกิษ์ตัรกิรรม่ถ่กิ
ทำาลายัจึากิกิารยักิเวิน้กิารบังคับใชก้ิฎกิระทรวิง 
ผั่งเม่อืงดัิงกิล�าวิ

 เพื�อใหห้น�วิยังานสาม่ารถอน่ม่ติัักิาร
คัดิเลือกิเอกิชนเข้าม่าดิำาเนินโครงกิารได้ิกิ�อน 
ถึงแม่ยั้ังไม่�ทราบผ่ลกิารปัระเม่นิผ่ล EIA

ที� ใหอ้ำานาจกระที่รวิงมหาดไที่ยในการจดัการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วินท้ี่องถิ�น ม่กีิาร
ออกิขอ้กิำาหนดิกิารจึดัิเก็ิบค�าจึดัิกิารขยัะม่่ลฝุ่อยั
ทั�งค�าเก็ิบและค�าขน และอน่ญาตัใหเ้อกิชนเขา้ม่า
ดิำาเนินกิารโดิยัไม่�ให้ถือเปั็นกิิจึกิารร�วิม่ท่นตัาม่ 
พ.ร.บ.ร�วิม่ทน่รฐั-เอกิชนฯ พ.ศิ.๒๕๕๖

... แตั�เม่ื�อโครงกิารที�ส�งผ่ลกิระทบตั�อปัระชาชน
ในระดัิบชาติัแบบนี�ถก่ิส�งผ่�านไปัยัังกิารใชง้บ-
ปัระม่าณขององค์กิารปักิครองส�วินท้องถิ�น 
ทั�งในระดัิบ เทศิบาล และองค์กิรบรหิารส�วินตัำาบล 
(อบตั.) และองค์กิารบรหิารส�วินจึงัหวิดัิ (อบจึ.) 
จึงึทำาใหฝุ้่�ายันิติับญัญัติัไม่�สาม่ารถตัรวิจึสอบ
กิารใชง้บปัระม่าณไปักัิบกิารจึดัิกิารขยัะและกิาร
ควิบคม่่ม่ลพษิ์ ได้ิเลยั

ขยะ ขยะ ขยะ
อยาก “กระจายอำานาจ” หรอ่ต้องการ 
“เอาไปซึ่ก่” ไวิที้ี่�ท้ี่องถิ�นกันแน่? 

การยกเวิน้การประเมินผลกระที่บด้าน
สิ�งแวิดล้อม (EIA) 

การแก้กฏหมายสิ�งแวิดล้อม

การออก พ.ร.บ. รกัษาควิามสะอาดฯ
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ถ้าไม่แปะคำาวิา่ “จน” ก็อยา่หวิงั
จะได้ “สวิสัดิการ”

 ในปังีบปัระม่าณ พ.ศิ.๒๕๖๓ 
กิระทรวิงพฒัินาสังคม่และควิาม่ม่ั�น-
คงของม่น่ษ์ย์ัได้ิงบปัระม่าณเพิ�ม่ม่า
จึากิปัทีี�แลว้ิถึงเกืิอบรอ้ยัละ ๖๐ แตั�
กิลบัถก่ินำาไปัดิำาเนินโครงกิารสังคม่
สงเคราะหเ์ปัน็เสียัส�วินม่ากิ ไม่�ค�อยัม่ี
โครงกิารที�พฒัินาค่ณภัาพชวีิติัให้คน
ม่คีวิาม่ม่ั�นคงม่ากิขึ�นเท�าใดินักิ  นอกิ
ไปัจึากินี�สวิสัดิิกิารที�จึดัิทำาขึ�นม่ากิลบั
ไปัตัอกิยัำาควิาม่เหลื�อม่ลำายัิ�งขึ�นไปัอกีิ 
ยักิตััวิอยั�างเช�น สวิสัดิิกิารเด็ิกิแรกิ-
เกิิดิที�ต้ัองม่กีิารพส่ิจึน์ควิาม่จึน ซึ่ึ�งรฐั
จึะต้ัองเสียัค�าดิำาเนินกิารในกิารพส่ิจึน์
ควิาม่จึนอย่ั�เปัน็จึำานวินม่ากิ 
 ซึ่ึ�งสวิัสดิการแบบทีี่�รัฐควิรที่ำา
ค่อสวิัส ดิการแบบถ้วินหน้าและ 
เท่ี่าเทีี่ยม

 ในงบปัระม่าณปัระจึำาปั ีพ.ศิ. ๒๕๖๓ ม่กีิาร
จึดัิสรรงบลงทน่ไวิที้� ๔๔๘,๖๖๘ ลา้นบาทคิดิเปัน็
สัดิส�วินรอ้ยัละ ๑๕.๓ เม่ื�อเทียับกัิบงบปัระม่าณ
ทั�งหม่ดิ ในขณะที�งบปัระม่าณปัี พ.ศิ. ๒๕๖๒ ม่ี
กิารจึัดิสรรงบลงท่นไวิ้ ๕๐๖,๔๗๕ ล้านบาท 
คิดิเปั็นรอ้ยัละ ๑๖.๙ ของงบปัระม่าณทั�งหม่ดิ 
ซึ่ึ�งนอกิจึากิตััวิเลขจึำานวินเม่็ดิเงินที�ลดิลงกิวิ�า 
๕๐,๐๐๐ ล้านบาทแล้วิ หากิดิ่เทียับเปั็นสัดิส�วิน
ร้อยัละของงบลงท่นตั�องบปัระม่าณรายั-
จึ�ายัทั�งหม่ดิก็ิยัังลดิลงอีกิด้ิวิยั

 ยิั�งไปักิวิ�านี� เม่ื�อเจึาะลงไปัดิใ่นรายัละเอยีัดิของงบ
ลงทน่ในแตั�ละหน�วิยัรบังบปัระม่าณจึะพบวิ�า งบลงทน่
ส�วินใหญ�ถก่ินำาไปัใชใ้นกิารจึดัิซึ่ื�อครภั่ัณฑ์์ทดิแทน นำาไปัใช้
ในกิารกิ�อสรา้งอาคารสถานที�ของทางราชกิาร และหากด ู
เฉุพาะงบลงที่่นในส่วินทีี่�ใช้้ในการพัฒนาโครงสร้างพ่� น-
ฐานและพัฒนาขดีควิามสามารถของประเที่ศ ก็จะพบวิา่ 
มไีม่ถ่ง ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาที่หรอ่มีไม่ถ่งรอ้ยละ ๙.๓๗ ของ
งบประมาณรายจา่ยประจำาปทัีี่�งหมด ซึ่ึ�งงบลงทน่ในโครง
สรา้งพื�นฐานและพฒัินาขีดิควิาม่สาม่ารถเหล�านี�อาจึจึะถ่กิ
เบยีัดิบังไปัเรื�อยั ๆ ในปังีบปัระม่าณถัดิ ๆ ไปั เนื�องจึากิม่ี
กิารกิ�อหนี�ผ่่กิพันที�เพิ�ม่ขึ�นอยั�างตั�อเนื�องของกิระทรวิง- 
กิลาโหม่

 การใช้ง้บลงที่น่แบบนี� 
จะที่ำาใหป้ระเที่ศพัฒนาข่�นได้อยา่งไร ?

หลอกกันเล่นหรอ่เปล่า?

 ในกิารปัระม่าณกิารรายัรบัปัระจึำาปังีบ
ปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๓ กิารจึดัิเก็ิบภัาษ์ขีองกิรม่-
สรรพากิรได้ิกิำาหนดิสม่ม่ติัฐานโดิยัคาดิวิ�า จึะม่ ี
อตััรากิารเติับโตัทางเศิรษ์ฐกิิจึ (Nominal 
GDP) ไวิที้�รอ้ยัละ ๕.๕ ซึ่ึ�งหากิพจิึารณาจึากิขอ้ม่่ล
ในปีั พ.ศิ. ๒๕๖๒ จึะพบวิ�า Nominal GDP ของ 
ไทยัม่ีอตััรากิารเติับโตัเฉุลี�ยัตั�อไตัรม่าสอย่ั�ที�ปัระ-
ม่าณรอ้ยัละ ๔.๕ เท�านั�น และยังัไม่�ม่สัีญญาณ
ใดิ ๆ วิ�าในปั ี พ.ศิ. ๒๕๖๓ ปัระเทศิไทยัจึะม่อีตััรา 
กิารเติับโตัทางเศิรษ์ฐกิิจึที�ส่งกิวิ�าในปัีกิ�อนอยั�าง
ม่นัียัสำาคัญ จึงึเปัน็ที�สงสัยัวิ�า กิารปัระม่าณกิาร 
กิารจึดัิเก็ิบรายัได้ิที�เพิ�ม่ส่งขึ�นถึง รอ้ยัละ ๗.๑ นั�น
เปัน็กิารปัระม่าณกิารที�ส่งเกิินจึรงิ ส่งผลใหตั้วิ-
เลขวิงเงนิกู้จะตำากวิา่ทีี่�ควิรจะเปน็ ซึ่่�งรฐับาล 
สามารถใช้ช้้อ่งที่างในการออก  พ.ร.บ.งบประ- 
มาณรายจา่ยเพิ�มเติม กลางปงีบประมาณ 
ในภายหลังได้

 นอกิจึากินี� สำาหรบักิารจึดัิเก็ิบรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วินท้ี่องถิ�น (อปที่.) ก็มกีาร
ประมาณการตัวิเลขรายได้ไวิ้สูงเกินจริงถ่ง 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาที่ ซึ่ึ�งแหล�งของรายัได้ิที�ถก่ิปัระ- 
ม่าณกิารไวิส่้งเกิินจึรงินั�น ม่าจึากิรายัได้ิจึากิกิาร
จึดัิเก็ิบภัาษ์ทีี�ดิินและสิ�งปัลก่ิสรา้งที�กิำาลงัจึะถก่ิ
จึัดิเก็ิบเปั็นปีัแรกิที�ยัังไม่�เปั็นที�แน�ชัดิวิ�าจึะสา-
ม่ารถจึดัิเก็ิบได้ิจึรงิเท�าใดิ ซึ่ึ�งส่งผลให ้อปที่. จะได้
รับการจัดสรรเงินอ่ดหน่นจากรัฐบาลตำากวิ่าทีี่� 
ควิรจะเปน็ ตัาม่ พ.ร.บ.กิำาหนดิแผ่นและขั�นตัอน 
กิารกิระจึายัอำานาจึฯ ที�กิำาหนดิให ้อปัท. จึะต้ัองม่ ี
รายัได้ิรวิม่คิดิเปัน็สัดิส�วินไม่�ตัำากิวิ�ารอ้ยัละ ๒๕ 
ของรายัได้ิส่ทธขิองรฐับาล
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หรอ่ “ค่น” ครสูู่หอ้งเรยีนกันแน่ ?

 เปัน็ที�ทราบกัินดีิอย่ั�แลว้ิวิ�า นักิเรยีันไทยั
นั�นม่จีึำานวินชั�วิโม่งเรยีันตั�อปัมี่ากิถึง ๑,๐๐๐ - 
๑,๒๐๐ ชั�วิโม่งตั�อปั ี ซึ่ึ�งม่ากิกิวิ�ากิล่�ม่ปัระเทศิ 
OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) ที�เปัน็ 
กิล่�ม่ปัระเทศิที�พัฒินาแล้วิซึ่ึ�งม่ีจึำานวินชั�วิโม่ง 
เรยีันอย่ั�ที�ไม่�เกิิน ๘๐๐ ชั�วิโม่งตั�อปัเีท�านั�น แตั�ผ่ล
สัม่ฤทธิ�ทางกิารศึิกิษ์าที�สะท้อนผ่�านผ่ลกิารทดิ-
สอบ PISA ของปัระเทศิไทยักิลบัตัำากิวิ�ากิล่�ม่ 
ปัระเทศิ OECD และยังัอย่ั�ในกิล่�ม่ท้ายั ๆ 
ม่าโดิยัตัลอดินับตัั�งแตั�ปีั พ.ศิ. ๒๕๔๓ เปัน็ต้ันม่า 

 สาเหตัห่นึ�งเกิิดิจึากิกิารที�ครตู้องไปที่ำา
กิจกรรมอ่�นโดยไม่สามารถอยู่สอนนักเรยีนใน
หอ้งเรยีนได้มากถ่งปลีะ ๘๔ วินั ทำาใหนั้กิเรยีันม่ี
จึำานวินชั�วิโม่งเรยีันจึรงิ ๆ เหลอือย่ั�เพยีังแค� 
๖๐๐ ชั�วิโม่งตั�อปีัเท�านั�น  จึนกิระทรวิงศึิกิษ์า-
ธกิิารม่คีวิาม่พยัายัาม่ที�จึะรณรงค์ให ้ “คืนครส่่� 
หอ้งเรยีัน” โดิยักิารตััดิ ปัรบัลดิ โครงกิารที�ไม่� 
เกีิ�ยัวิข้องกัิบกิารเรียันกิารสอนและกิิจึกิรรม่ 
กิารเรยีันร่ข้องนักิเรยีันออกิ หรอืใหม้่งีบปัระ-
ม่าณลดิลง แตั�จึากิกิารพจิึารณางบปัระม่าณ 
ของกิระทรวิงศึิกิษ์าธกิิารในปังีบปัระม่าณ พ.ศิ. 
๒๕๖๓ กิลบัพบวิ�า ยัังคงม่งีบปัระม่าณในกิารทำา
โครงกิารที�ม่่�งเน้นกิารดึิงครอ่อกิจึากิหอ้งเรยีัน
หรอืโครงกิารที�เปั็นกิารสรา้งภัาระงานธร่กิารให้
แกิ�ครผ้่่่สอนอยั�างไม่�จึำาเปัน็อย่ั�เต็ัม่ไปัหม่ดิ อาทิ 
โครงกิารขับเคลื� อนกิารพัฒินากิารศึิกิษ์า 
ที�ยัั�งยืัน งบปัระม่าณ ๓,๘๒๗ ลา้นบาทเศิษ์ 
โครงกิารเสรมิ่สรา้งระเบยีับวินัิยั คณ่ธรรม่ 
และจึรยิัธรรม่ งบปัระม่าณ ๑๗๑ ลา้นบาทเศิษ์ 
โครงกิารเสรมิ่สรา้งคณ่ธรรม่ จึรยิัธรรม่ และ 
ธรรม่าภิับาลในสถานศึิกิษ์างบปัระม่าณ ๑๕๔ 
ลา้นบาทเศิษ์ โครงกิารปัอ้งกัินและแก้ิไขปัญัหา 
ยัาเสพติัดิในสถานศึิกิษ์า งบปัระม่าณ ๑๔๑ ลา้น
บาทเศิษ์ โครงกิารส�งเสรมิ่และเผ่ยัแพร�ควิาม่
จึริงที�ถ่กิต้ัองเพื�อสนับสน่นกิารแก้ิไขปััญหา 
๘๑๓ ลา้นบาทเศิษ์ เปัน็ต้ัน เม่ื�อโครงกิารเหล�านี� 
ยัังคงอย่ั� ก็ิยั�อม่คาดิกิารณ์ได้ิเลยัวิ�า ปัระโยัคที� 
รฐับาลพรำาบอกิวิ�าจึะ “คืนครส่่�หอ้งเรยีัน” นั�น 
ก็ิเปัน็เพยีังกิารพรำาเพอ้ ที�ไม่�ม่ทีางเกิิดิขึ�นได้ิจึรงิ

 ตัาม่แผ่นแม่�บทกิารแก้ิปัญัหา ๓ จึงัหวิดัิ
ชายัแดินใต้ั นั�นม่กีิารตัั�งเปัา้หม่ายัใหง้บปัระม่าณ
ด้ิานควิาม่ม่ั�นคงที�ใชใ้นพื�นที� ๓ จึงัหวิดัิชายัแดิน 
ใต้ัลดิลงเปัน็ลำาดัิบ อยั�างไรก็ิตัาม่ หากิพจิึารณา
ในรายัละเอยีัดิก็ิจึะพบควิาม่ผิ่ดิปักิติั โดิยัพบวิ�า
มีการตั�งงบประมาณเอาไวิ้อยู่ในแผนงานพ่� น-
ฐานและแผนย่ที่ธีศาสตรแ์ที่นทีี่�จะอยูใ่นแผน
บูรณาการการขับเคล่�อนการแก้ไขปัญหาจัง-
หวิดัช้ายแดนภาคใต้ ซึ่ึ�งเม่ื�อนำางบปัระม่าณ
เหล�านั�นม่ารวิม่เขา้ด้ิวิยักัินก็ิจึะพบวิ�า งบปัระ-
ม่าณด้ิานควิาม่ม่ั�นคงที�ใชใ้นพื�นที� ๓ จึงัหวิดัิชายั
แดินใต้ันั�นไม่�ได้ิลดิลงตัาม่ที�ระบ่ไวิใ้นแผ่นแม่�บท

เช�น กิอ.รม่น. ม่แีผ่นงานย่ัทธศิาสตัรป์ัอ้งกัิน 
และแก้ิไขปัญัหาที�ม่ผี่ลกิระทบตั�อควิาม่ม่ั�นคง 
ซึ่ึ�งม่รีายักิารค�าใชจ้ึ�ายัที�ชื�อวิ�า “กิารกิำาลงัพลและ 
กิารดิำาเนินงาน” โดิยัใชเ้ม่ด็ิเงนิงบปัระม่าณ 
๔,๑๙๕ ลา้นบาท เพื�อใชเ้ปัน็เบี�ยัเลี�ยังสำาหรบัผ้่่ที�
ปัฏิบติััหน้าที�ใน ๓ จึงัหวิดัิชายัแดินใต้ั เท�ากัิบวิ�า
นอกิจึากิในแผ่นบ่รณากิารแก้ิปัญัหา ๓ จึงัหวิดัิ 
ชายัแดินใต้ัแลว้ิ ยังัม่งีบที�หลบ ๆ ซึ่�อน ๆ อย่ั� 
ตัาม่แผ่นงานพื�นฐาน และแผ่นงานย่ัทธศิาสตัร ์
อกีิด้ิวิยั ซึ่ึ�งเท�าที�ตัรวิจึพบคิดิเปัน็ม่่ลค�าปัระม่าณ 
๕,๘๐๐ ลา้นบาท ซึ่ึ�งหากิลงรายัละเอยีัดิ อาจึจึะ 
พบรายักิารที�ซึ่ก่ิซึ่�อนไวิม้่ากิกิวิ�านี�ก็ิเปัน็ได้ิ

แผนบูรณาการช้ายแดนใต้
นี�มนัแผน “ซึ่ก่งบ” นี�หวิา่
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สายข่าวิ และ ควิามเขา้ใจ อะไรสำาคัญ
กวิา่ในการดับไฟใต้ ? 
 หากิรวิม่งบปัระม่าณในโครงกิารเพิ�ม่
ปัระสิทธภิัาพงานข�าวิกิรองพื�นที�จึงัหวิดัิชายัแดิน
ภัาคใต้ั ของ กิอ.รม่น. และทก่ิเหล�าทัพเขา้ด้ิวิยั 
กัินจึะพบวิ�า ม่งีบปัระม่าณในปังีบปัระม่าณ พ.ศิ. 
๒๕๖๓ รวิม่กัินทั�งสิ�น ๙๓๒ ลา้นบาทเศิษ์ 
ซึ่ึ�งส่งกิวิ�างบปัระม่าณในปั ี พ.ศิ. ๒๕๖๒ และ 
๒๕๖๑ ที�ม่งีบปัระม่าณอย่ั�ที�ราวิ ๓๐๔ ลา้นบาทเศิษ์ 
และ ๒๖๘ ลา้นบาทเศิษ์ ตัาม่ลำาดัิบเปัน็อยั�างม่ากิ 
ในขณะที�งบปัระม่าณที�เปั็นกิลจึกัิรสำาคัญในกิาร
แก้ิไขปัญัหาชายัแดินภัาคใต้ั อาทิ โครงกิารอำา-
นวิยัควิาม่ย่ัติัธรรม่และเยัียัวิยัาผ้่่ได้ิรบัผ่ลกิระทบ 
ที�ม่งีบปัระม่าณเพยีัง ๒.๘ ลา้นบาทเศิษ์ และโครง
กิารแสวิงหาทางออกิจึากิควิาม่ขัดิแยั้งโดิยัสันติั
วิธิ ีที�ม่งีบปัระม่าณเพยีัง ๑๕ ลา้นบาทเศิษ์ เท�านั�น 
กิลบัได้ิรบังบปัระม่าณอยั�างไม่�เพยีังพอ ซึ่ึ�งโครง

กิ า ร เ พิ� ม่ ปั ร ะ สิ ท ธิ ภั า พ ง า น ข� า วิ กิ ร อ ง ฯ 
ที�กิล�าวิไวิใ้นข้างต้ันนั�นคาดิกิารณ์ได้ิวิ�า น�าจึะเปัน็
งบปัระม่าณในกิารสรา้งสายัข�าวิ ซึ่ึ�งกิารม่สีายั 
ข�าวิเปัน็จึำานวินม่ากิ นั�นม่ขีอ้กัิงวิลวิ�า หากิไม่�ได้ิ
รับกิารควิบค่ม่และกิำากัิบดิ่แลกิารดิำาเนินงาน 
อยั�างรดัิกิม่่ ก็ิอาจึจึะเปัน็ช�องทางใหเ้กิิดิกิาร 
กิข่�าวิ ใส�รา้ยัปัา้ยัสีกัินเองระหวิ�างปัระชาชน 
ซึ่ึ�งอาจึนำาม่าส่�กิารจึบักิม่่ สอบสวิน และดิำาเนินคดีิ
อยั�างไม่�เปัน็ธรรม่ จึนอาจึลก่ิลาม่บานปัลายัไปัจึน
ถึงขั�นกิารกัิกิขงัหน�วิงเหนี�ยัวิ และกิารทารณ่-
กิรรม่ ซึ่ึ�งจึะยัิ�งเปัน็กิารซึ่ำาเติัม่สถานกิารณ์ควิาม่ 
ขดัิแยัง้ในพื�นที� ๓ จึงัหวิดัิชายัแดินภัาคใต้ั 
ใหม้่คีวิาม่รน่แรง ลก่ิลาม่บานปัลายัยัิ�งขึ�นแบบไม่�
จึบไม่�สิ�น

 ดัิงนั�น นอกิเหนือจึากิกิารม่่�งเน้นที�จึะ
สรา้งสายัข�าวิเพยีังอยั�างเดีิยัวิ รฐับาลควิรจะให้
ควิามสำาคัญในการเยียวิยาและที่ำาควิามเข้าใจ 
กับประช้าช้น โดิยักิารจึดัิสรรงบปัระม่าณลงไปั 
ในโครงกิารเหล� า นี� ให้ม่ี สัดิส� วินที� ม่ากิขึ� น 
ไม่�ใช�ตั�างกัินเกืิอบ ๑๐๐ เท�าแบบในปีังบ-
ปัระม่าณปัจัึจึบั่น
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ควิามเหล่�อมลำา 
ของมหาวิทิี่ยาลัย
 ในกิารพิจึารณางบปัระม่าณของม่หา-
วิทิยัาลยััตั�าง ๆ พบข้อสังเกิตัที�สำาคัญ คือ 
มหาวิิที่ยาลัยทีี่� ได้รับงบประมาณมากทีี่� ส่ด 
ทีี่�อยูใ่น ๘ อนัดับแรก ได้แก่ มหาวิทิี่ยาลัยมหดิล 
มหาวิทิี่ยาลัยสงขลานครนิที่ร ์ มหาวิทิี่ยาลัย 
เช้ยีงใหม ่ มหาวิทิี่ยาลัยขอนแก่น จฬ่าลงกรณ์-
มหาวิทิี่ยาลัย มหาวิทิี่ยาลัยเกษตรศาสตร ์ มหา-
วิทิี่ยาลัยธีรรมศาสตร ์ และมหาวิทิี่ยาลัยศร-ี
นครนิที่รว์ิโิรฒ มงีบประมาณรวิมกัน ๔๖,๙๒๘ 
ล้านบาที่ คิดเปน็ ๒.๒๕ เท่ี่าของงบประมาณทีี่� 
มหาวิทิี่ยาลัยราช้ภัฏทัี่�ง ๓๘ แหง่ทัี่�วิประเที่ศ 
ได้รบัรวิมกัน ซึ่ึ�งสาเหตัห่นึ�งของกิารที�ได้ิรบั 
งบปัระม่าณที�แตักิตั�างกัินม่ากิขนาดินี� ก็ิม่าจึากิ 
กิารเปัิดิกิารเรยีันกิารสอนในคณะแพทยัศิาสตัร ์
วิศิิวิกิรรม่ศิาสตัร ์ ตัลอดิจึนสาขาวิชิาทางด้ิาน 
วิทิยัาศิาสตัรต์ั�าง ๆ ที�ม่คี�าใชจ้ึ�ายัในกิารจึดัิ 
กิารเรยีันกิารสอนที�ค�อนข้างส่ง

 อยั�างไรก็ิตัาม่ หากิงบปัระม่าณที�จึดัิสรร
ให้กัิบม่หาวิิทยัาลัยัแตั�ละแห�งยัังคงม่ีควิาม่ 
เหลื�อม่ลำาตั�างกัินม่ากิถึงขนาดินี� ก็ิคงเปัน็กิาร 
ยัากิที�จึะทำาให้ม่หาวิทิยัาลัยัที�ได้ิรับกิารจึัดิสรร 
งบปัระม่าณน้อยั ๆ สาม่ารถพฒัินาคณ่ภัาพ
ทางกิารศึิกิษ์าให้ทัดิเทียัม่กัิบม่หาวิทิยัาลัยัที�ได้ิ 
รบังบปัระม่าณม่ากิเปัน็อนัดัิบต้ัน ๆ ได้ิ 
 จึงึตัั�งขอ้สังเกิตัวิ�ารฐับาลควิรจึดัิสรร
งบปัระม่าณเพื�อลดิควิาม่เหลื�อม่ลำาในสถาบนั
อ่ดิม่ศึิกิษ์าให้เหม่าะสม่ม่ากิยัิ�งขึ�นในปีังบปัระ-
ม่าณถัดิ ๆ ไปั
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 “ ควิามจรงิทีี่�ถกูต้อง ” 
ค่ออะไร ใครตอบได้ ?
อยา่ใหง้บกวิา่พันล้าน ต้องกลายเปน็เพียง “งบล้างสมองเด็ก”

 จึากิกิารพจิึารณางบปัระม่าณของกิองอำานวิยักิารรกัิษ์าควิาม่ม่ั�นคงภัายัใน 
ราชอาณาจึกัิร (กิอ.รม่น.) พบขอ้สังเกิตัที�สำาคัญ ในโครงกิารส�งเสรมิ่และเผ่ยัแพร�
ควิาม่จึรงิที�ถก่ิต้ัองเพื� อสนับสน่นกิารแก้ิไขปััญหา ซึ่ึ� งม่ีงบปัระม่าณส่งถึง 
๑๕๑ ล้ านบาทเศิษ์ ม่ีสิ�งที�น�ากัิงวิลม่ากิ ๆ ก็ิคือ เป้าหมายของโครงการทีี่�ม่่ง 
เปลี�ยนแนวิคิดของกล่่มเด็ก และเยาวิช้นอาย่ ๑ - ๕ ปีนั�นไมส่อดคล้องกับหลักการใน
การพัฒนาเด็กในช้ว่ิงปฐมวิยั และหากิพจิึารณาในแง�ม่่ม่ของจึติัวิทิยัาเด็ิกิ เด็ิกิในวิยััแรกิ 
เกิิดิจึนถึง ๖ ปั ีโดิยัเฉุพาะอยั�างยัิ�ง ในช�วิงวิยัั ๓ – ๖ ปันัี�น เปัน็ช�วิงวิยััที�ควิรได้ิรบักิารพฒัิ-
นาปัระสิทธภิัาพของสม่องส�วินหน้าที�เรยีักิวิ�า Executive Function (EF)  ซึ่ึ�งเกีิ�ยัวิ- 
ขอ้งกัิบกิารคิดิในเชงิเหตัผ่่ล วิเิคราะห ์และกิารควิบค่ม่อารม่ณ์ควิาม่ร่้สึกิ ซึ่ึ�งกิาร 
นำาเด็ิกิเล็กิ ๆ ในวิัยั ๑ - ๕ ปีั ม่าบรรจึ่ช่ดิข้อม่่ลนั�นเปั็นสิ�งที�อันตัรายัอยั�างยัิ�ง 
และเม่ื�อเข้าไปัพิจึารณางบปัระม่าณของกิระทรวิงศึิกิษ์าธกิิารก็ิยัังพบวิ�าม่ีโครงกิาร
ส�งเสรมิ่ และเผ่ยัแพร�ควิาม่จึรงิที�ถ่กิต้ัองฯ ซึ่ำาซึ่้อนกัินในหลายัหน�วิยังาน ซึ่ึ�งอย่ั�ใน 
สำานักิคณะกิรรม่กิารกิารศึิกิษ์าขั�นพื�นฐาน ๕๖๒ ล้านบาทเศิษ์ สำานักิคณะกิรรม่-
กิารกิารอาชวีิศึิกิษ์า ๙๗ ล้านบาทเศิษ์ และอย่ั�ในแผ่นงานบ่รณากิารขบัเคลื�อนกิารแก้ิไข
ปัญัหาจึงัหวิดัิชายัแดินภัาคใต้ั อกีิ ๑๕๒ ลา้นบาทเศิษ์ รวิม่แล้วิม่ีงบปัระม่าณที�รัฐบาล
จึัดิสรรลงไปัในกิารสร้างควิาม่จึริงที�ถ่กิต้ัองกัิบเด็ิกิไวิ้ส่งถึงราวิ ๑ พนัลา้นบาท ซึ่ึ�ง
เปัน็เรื�องที�น�าตัระหนกิตักิใจึเปัน็อยั�างม่ากิ
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แบบนี�คงต้อง “ขอเถอะ” ได้โปรด

 ในกิารพิจึารณาร�าง พ.ร.บ.งบปัระม่าณรายัจึ�ายัปัระจึำาปีังบปัระม่าณ พ.ศิ. 
๒๕๖๓ ของสภัาผ้่่แทนราษ์ฎร เพื�อปัระสิทธภิัาพในกิารพจิึารณากิลั�นกิรองกิารจึดัิสรรงบ
ปัระม่าณ สำานักงบประมาณควิรจดัส่งขอ้มูลงบประมาณใหอ้ยูใ่นในรปูแบบทีี่�สามารถนำาไป
ประมวิลผลต่อได้โดยงา่ย เช�น ไฟ้ล์ spreadsheet (.xls, .xlsx) ไฟ้ล์ text หรอื ไฟ้ล ์
CSV (.csv) ฯลฯ เปัน็ต้ัน ซึ่ึ�งในปััจึจึ่บันเอกิสารอิเล็กิทรอนิกิส์ที�สำานักิงบปัระม่าณจึัดิ- 
ส�งให้ม่ักิจึะเปั็นไฟ้ล ์PDF ที�ได้ิจึากิกิารสแกินม่าเปั็นร่ปัภัาพซึ่ึ�งไม่�สาม่ารถที�จึะนำาข้อม่่ล 
ในเอกิสารออกิม่าปัระม่วิลผ่ลทางสถิติัเพื�อวิเิคราะหข์อ้ม่่ลตั�อได้ิ จึงึทำาใหก้ิารวิเิคราะหข์อ้ม่่ล 
ของคณะกิรรม่าธกิิารขาดิปัระสิทธภิัาพ และเกิิดิควิาม่ล�าชา้เปัน็อยั�างม่ากิ

งบไมป่ระจำาทีี่�ถกูใช้ไ้ป 
“พราง” ก่อน
งบประมาณทีี่�ขาดการตรวิจสอบ โดยใช้ป้ระช้าช้นเปน็ตัวิประกัน

 ในม่าตัรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.วิิธีกิารงบปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๑ ได้ิระบ่ไวิ้วิ�า 
ในกิรณีที�พระราชบญัญัติังบปัระม่าณรายัจึ�ายัปัระจึำาปีัออกิใชไ้ม่�ทันปังีบปัระม่าณใหม่� 
ให้ใชง้บปัระม่าณรายัจึ�ายัปัระจึำาปัีของปัีกิ�อนไปัพลางกิ�อนได้ิ ทั�งนี�ตัาม่หลักิเกิณฑ์์
และเงื�อนไขที�ผ้่่อำานวิยักิารสำานักิงบปัระม่าณกิำาหนดิ และต้ัองได้ิรบักิารอน่ม่ัติัจึากิ
นายักิรฐัม่นตัร ีซึ่ึ�งโดิยัหลกัิกิารแลว้ิ การใช้ง้บไปพลางก่อน ควิรจะต้องใช้ไ้ด้เฉุพาะ 
ในกรณีทีี่�เป็นงบค่าใช้้จา่ยประจำา อาทิี่ ค่าใช้้จา่ยบ่คลากร เงนิสงเคราะห์หรอ่สวิสัดิ-
การ ค่าใช้จ้า่ยทีี่�ได้ก่อหนี�ผูกพันเอาไวิแ้ล้วิ ค่าใช้จ้า่ยในกรณีฉุก่เฉิุนจำาเปน็ หรอ่ค่าใช้จ้า่ยคงทีี่� 
เท่ี่านั�น ไมส่ามารถนำาเอางบประมาณไปใช้จ้า่ยในการดำาเนินโครงการใหม่ทีี่�ไม่ปรากฏ 
เปน็โครงการในปงีบประมาณเดิม (พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้ เพราะหากรฐับาลใช้เ้ง่�อนไข 
ของการใช้ง้บประมาณไปพลางก่อน โดยนำางบประมาณไปใช้ใ้นโครงการใหม่ ๆ อาทิี่ 
บา้นดีมดีาวิน์ ช้มิช้อ้ปใช้เ้ฟส ๓ ฯลฯ ทัี่�ง ๆ ทีี่�งบประมาณยังไม่ผ่านการอน่มัติจาก 
รฐัสภานั�น อาจถกูตีควิามได้วิา่ รฐับาลมคีวิามจงใจทีี่�จะใช้ง้บประมาณเพ่� ออำาพราง 
และไม่รบัผิดช้อบต่อรฐัสภาได้ 

 นอกิจึากินี� กิารที�รฐับาลม่กัิจึะอา้งวิ�าหากิได้ิรบังบปัระม่าณล�าชา้ ออกิไปัจึะทำา 
ใหป้ัระชาชนได้ิรบัควิาม่เดืิอดิรอ้นนั�น เปัน็เพยีังกิารกิระทำาเพื�อกิดิดัินใหส้ภัาผ้่่แทน-
ราษ์ฎรยัอม่ผ่�านและใหค้วิาม่เหน็ชอบงบปัระม่าณที�ไม่�เหม่าะสม่ใหกั้ิบรฐับาล ซึ่ึ�งถือ 
เปัน็กิารจึบัเอาปัระชาชนเปัน็ตััวิปัระกัินทั�ง ๆ ที�รฐัสภัาควิรม่หีน้าที�ที�ต้ัองตัรวิจึสอบ 
กิารใชง้บปัระม่าณของปัระชาชนเกิิดิปัระสิทธภิัาพส่งส่ดิ
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Teleconnference กับการนำาเสนองบประมาณในปต่ีอ ๆ ไป

 ม่าตัรา ๒๙ แห�ง พ.ร.บ.วิธิกีิารงบปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๑ ได้ิระบ่วิ�า กิารขอ
ตัั�งงบปัระม่าณรายัจึ�ายัเพื�อสนับสน่นองค์กิรปักิครองส�วินท้องถิ�น (อปัท.) ไม่�วิ�า
จึะเปัน็เงนิอด่ิหน่นสำาหรบักิารดิำาเนินกิารโดิยัทั�วิไปั หรอืสำาหรบักิารดิำาเนินกิารใน 
เรื�องใดิเรื�องหนึ�งเปัน็กิารเฉุพาะ ให ้ อปัท. ยัื�นคำาขอตัั�งงบปัระม่าณรายัจึ�ายั 
ตั�อรฐัม่นตัรวีิ�ากิารกิระทรวิงม่หาดิไทยั แลว้ิจึงึเสนอตั�อผ้่่อำานวิยักิารสำานักิ 
งบปัระม่าณตั�อไปั ด้ิวิยัเหตันี่�ทำาให ้ อปัท. ทั�ง ๗,๘๕๒ แห�ง ไม่�วิ�าจึะเปัน็ 
องค์กิารบรหิารส�วินจึงัหวิดัิ (อบจึ.) ๗๖ แห�ง องค์กิารบรหิารส�วินตัำาบล (อบตั.) 
๕,๓๓๒ แห�ง เทศิบาล ๒,๔๔๒ แห�ง รวิม่ทั�งเขตัปักิครองรป่ัแบบพเิศิษ์อยั�าง 
กิรง่เทพม่หานคร และเม่อืงพทัยัา จึะต้ัองเปัน็หน�วิยัรบังบปัระม่าณโดิยัตัรง และ 
ไม่�ต้ัองยัื�นคำาของบปัระม่าณผ่�านกิรม่ส�งเสรมิ่กิารปักิครองท้องถิ�น (สถ.) อกีิ 
ตั�อไปั ทำาใหใ้นกิารพจิึารณางบปัระม่าณปัระจึำาปังีบปัระม่าณ พ.ศิ. ๒๕๖๓ นายักิ 
องค์กิารบรหิารส�วินจึงัหวิดัิทั�ง ๗๖ แห�ง ต้ัองเดิินทางเขา้ม่าชี�แจึงคำาของบปัระ-
ม่าณตั�อสภัาด้ิวิยัตันเองในปีัแรกิของกิารเปัลี�ยันถ�ายั และในปีังบปัระม่าณถัดิ ๆ 
ไปั นายักิเทศิม่นตัร ีและนายักิองค์กิารบรหิารส�วินตัำาบล ทั�งหม่ดิก็ิจึะต้ัองเดิินทาง 
เขา้ม่าชี�แจึงคำาของบปัระม่าณตั�อสภัาด้ิวิยัตันเองเช�นกัิน ด้ิวิยัเหตันี่� 
จึงึม่คีวิาม่จึำาเปัน็อยั�างยัิ�ง ที�จึะต้ัองคิดิหาวิธิกีิารชี�แจึงงบปัระม่าณที�ม่ปีัระสิทธ-ิ 
ภัาพม่ากิกิวิ�าในปัจัึจึบั่น เพราะกิารที�กิำาหนดิให ้ ผ้่่บรหิาร อปัท. ที�ม่อีย่ั�ทั�งสิ�น 
๗,๘๕๒ แห�ง ต้ัองเดิินทางม่าชี�แจึงด้ิวิยัตันเองที�รฐัสภัานั�น นอกิจึากิจึะขาดิ 
ปัระสิทธภิัาพแลว้ิ ยังัเปัน็กิารสิ�นเปัลอืงงบปัระม่าณและส่ญเสียัเวิลาในกิาร
ปัฏิบติััราชกิารโดิยัไม่�จึำาเปัน็อกีิด้ิวิยั “การประช้ม่ที่างไกล (Teleconnference)” 
และการลดการใช้เ้อกสารในรปูแบบกระดาษ (paperless) จง่เปน็ที่างเล่อกหน่�ง
ทีี่�อาจเขา้มาช้ว่ิยแก้ไขปญัหาในส่วินนี�ได้
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ธีนาธีร จง่ร่ง่เรอ่งกิจ

ศิรกัิญญา ตันสกล่

วิโิรจน์ ลักขณาอดิศร

พล.ต.ต.ส่พิศาล ภักดีนฤนาถ

ณัฐพงษ์ เรอ่งปัญญาว่ิฒิ

ส่รเช้ษฐ์ ประวิณีวิงศ์ว่ิฒิ

ณธีีภัสร ์กล่เศรษฐสิที่ธิี�

วิรีศักดิ� เครอ่เที่พ

พิจารณ์ เช้าวิพัฒนวิงศ์

วิโิรจน์ ลักขณาอดิศร

ณัฐพงษ์ เรอ่งปัญญาว่ิฒิ

ให�ขั�อสัีงเกต่โดย

เขัย่นัและเรย่บัเรย่งโดย


