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การสัมมนาวิชาการคร้ังนี้ถือเปนปที่ 34 ที่มีการเสนอผลงานทาง
วชิาการของคณะฯ โดยสม่ําเสมออยางตอเนือ่ง จนกลายเปนประเพณี
ของคณะเศรษฐศาสตรที่ใหโอกาสคณาจารยในคณะฯ ไดมีสวน
นําเสนอผลงานวิจัยท่ีตอบปญหาที่สําคัญยิ่งตอการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือเผยแพรความรูใหกับสาธารณชน
 ความไมเปนธรรมในสังคมไทยมีหลากหลายมติ ิความไมเทา-
เทยีมกันเหลานีป้รากฏอยูในสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
สาเหตุของปญหาเหลาน้ีฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาชานาน กระทบ
ตอความเปนอยูของชาวไทย และเปนอุปสรรคขัดขวางความเจริญ
กาวหนาของประเทศ บ่ันทอนกําลังใจของผูที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
การแกปญหาจําเปนตองมีการปฏิรูปเพื่อแกไขปญหาทั้งในเชิง
โครงสราง เชงินโยบาย และกฎหมาย นบัต้ังแตการแกไขกระบวนการ
กําหนดงบประมาณแผนดิน การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสู
ชนบท เพือ่ใหเกษตรกรไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม และไดรับสวนแบง
ของงบประมาณแผนดินอยางเปนธรรม
 ขณะท่ีรายไดของประชาชนในเขตตัวเมอืงสงูขึน้จากผลพวง
ของการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย ยงัมีกรรมกรผูยากไร ไดรับคาจาง

คํานํา
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แรงงานเพียงอัตราคาจางข้ันตํ่า  ซึ่งอัตราคาจางท่ีแทจริงมีแนวโนม
ลดลงเม่ือเทยีบกับราคาอาหารท่ีสงูขึน้ การแกไขกฎหมายการกําหนด
คาจางแรงงาน จงึเปนสิง่เรงดวนท่ีพงึปฏิบัตเิพือ่ใหเกดิความเปนธรรม
ระหวางลูกจางและนายจาง การปลอยใหเกิดชองวางระหวางชนบท
กับตัวเมืองจะนํามาซึ่งความขัดแยงในสังคมไทยอยางไมมีที่สิ้นสุด 
การแกไขความไมเปนธรรมยงัเกีย่วกบักฎเกณฑ และนโยบายของรฐั 
เชน ในกรณีของกองทุนประกันสังคม  ซึ่งจะตองมีการปฏิรูปเชนกัน
 ขอเสนอเพื่อปฏิรูปทางกฎหมาย และกระบวนการกําหนด
นโยบายทางเศรษฐกจิ จาํเปนตองคาํนงึถงึผลกระทบในภาพรวมดวย 
ทั้งผลท่ีมีตอแรงจูงใจในการทํางาน การออม และการลงทุน รวมถึง
ผลกระทบตอเสถยีรภาพ และการขยายตัวของเศรษฐกจิ ขอเสนอเพือ่
ปฏิรูปเหลานีจ้งึจะสามารถนําไปปฏิบัตใิหเกดิผลดีตอการพัฒนาระยะ
ยาว ไดผลท้ังการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ
 คณะเศรษฐศาสตรขอบพระคุณองคปาฐก ทานอาจารย 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม และขอบคุณผูวิจารณบทความจากหนาย
งานราชการตางๆ  มูลนิธิและมหาวิทยาลัยตางๆ  ขอขอบคุณคณะผู
อภิปราย เรื่องการปฏิรูปเพื่อเศรษฐกิจท่ีเปนธรรม  ซึ่งประกอบดวย 
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ อธิบดี
กรมสรรพากร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และศาสตราจารย ดร.ปราณี  ทนิกร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทีไ่ดใหเกยีรติเสนอขอคิดเหน็เกีย่วกับการปรับโครงสราง
สถาบันทางเศรษฐกิจไทย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมไทย
 

รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ  นิธิประภา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กรกฎาคม 2554
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08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.    พิธีเปดโดย รศ.ดร.ภาณุพงศ  นิธิประภา
     คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
    มหาวิทยาลัธรรมศาสตร
09.10 – 10.00 น.   ปาฐกถาพิเศษ 
    “การปฏิรูปเพ่ือเศรษฐกิจที่เปนธรรม”   
    โดย คุณไพบูลย  วัฒนศิริธรรม

                               ดําเนินรายการภาคเชา
โดย อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี  

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10.00-10.25 น.   “กระบวนการกํ าหนดงบประมาณ
    แผนดิน : บทวิเคราะห กฎ กติกา”
               โดย  ผศ.ดร.ดวงมณี  เลาวกุล
    คณะเศรษฐศาสตร 
    มหาวิทยาลัธรรมศาสตร
  10.25 – 10.55 น.              วิจารณบทความ  โดย  
    รศ.ดร.นริศ  ชัยสูตร
                                       ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
                                       ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน 
                                    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
10.55 – 11.00 น.    พักอาหารวาง - เครื่องด่ืม
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11.00 – 11.25 น.  “รัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจ
   และการมีสวนรวม”  
   โดย  ผศ.ดร.อภิชาต  สถิตนิรามัย
               คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
11.25 – 11.55น.  วิจารณบทความ โดย                           
   ศ.รังสรรค  ธนะพรพันธุ
   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                                     รศ.วุฒิสาร  ตันไชย 
   คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
11.55 – 12.05 น.  ถาม – ตอบ
12.05 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

            ดําเนินรายการภาคบาย
โดย อ.ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ  

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

13.00 – 13.25 น.  “ความเปนธรรมในระบบประกันสังคมไทย”
   โดย  รศ.ดร.เอ้ือมพร  พิชัยสนิธ         
   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
13.25 – 13.55 น.  วิจารณบทความ โดย 
        คุณผาณิต  นิติทัณฑประภาศ
            ผูตรวจการแผนดิน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
   รศ.ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา
   รองคณบดี วิทยาลัยประชากรศาสตร 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13.55 – 14.00 น.  ถาม-ตอบ
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14.00 – 14.25 น.   “การปฏริปูกฎหมายแรงงานเพ่ือสรางเศรษฐกจิ
    ที่เปนธรรม: กรณีศึกษากฎหมายวาดวยการ
    กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําและกฎหมายวาดวย
    ระบบประกันสังคม”  
    โดย  อ.ปกปอง  จันวิทย
            คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
14.25 – 14.55 น.   วิจารณบทความ โดย  
    รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ 
              ผูอํานวยการวิจัย, การพัฒนาแรงงาน 
    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   
           คุณบัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ             
                                           มูลนิธิอารมณ พงศพงัน
14.55 – 15.05 น.   ถาม-ตอบ     
15.05 – 17.00 น.   อภิปรายเร่ือง “การปฏิรูปเพ่ือเศรษฐกิจ
    ที่เปนธรรม” โดย
                    คุณโสภาวดี  เลิศมนัสชัย 
                           เลขาธิการคณะกรรมการ
                                                  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
                     คุณสาธิต  รังคสิริ  
                           อธิบดีกรมสรรพากร
            ศ.ดร.ตีรณ  พงศมฆพัฒน  
               คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      ศ.ดร.ปราณี  ทินกร
              คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
       รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม  
               คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
                                         
 ดําเนินการอภิปราย โดย 
 รศ.ดร.ภาณุพงศ  นิธิประภา 

              คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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132
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244

ความเปนธรรมในระบบประกันสังคมไทย
(Economic Equity in the 

Thai Social Security System)

เอ้ือมพร  พิชัยสนิธ

310

การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพ่ือสรางเศรษฐกิจที่เปนธรรม:
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ปกปอง จันวิทย
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การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลน้ัน งบประมาณนับวาเปน
เครือ่งมือสาํคญัในการบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกจิของรฐับาล ไมวา
จะเปนเปาหมายในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปาหมายใน
การรักษาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ หรือเปาหมายในการกระจาย
รายได 
 กระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดินของประเทศไทย มี
กฎ กติกาตางๆ ที่ใชเปนกติกาในการเลนเกม (rules of the game) 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (stake holders) จากกระบวนการกําหนด
งบประมาณแผนดินอยูหลายฉบับและหลายระดับ นับตั้งแตรัฐธรรม-
นูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนตนมา นอกจากน้ัน ในการจัดทํา
งบประมาณแผนดินยังมีสถาบันทางการเมืองและหนวยงานตางๆ 
หลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณแผนดิน 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงขอบัญญัติทาง
กฎหมาย ท้ังในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายช้ันรองๆ 
ลงมาวามีผลตอการกําหนดงบประมาณแผนดินอยางไร และศึกษาวา

บทคัดยอ
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กฎและกติกาท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดงบประมาณแผนดิน ในฐานะ
ที่เปน rules of the game เปนกลไกท่ีสงเสริมหรือขัดขวางการเขามา
มีบทบาทในการกําหนดงบประมาณแผนดินของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stake holders) อยางไร
 การศึกษานีพ้บวาการออกแบบกฎ กตกิาตางๆ ในการกําหนด
งบประมาณแผนดินนั้น พยายามที่จะใหเกิดการถวงดุลอํานาจกัน
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ แตมักจะมีบทบัญญัติที่ควบคุม
อํานาจของฝายนิติบัญญัติมากกวาฝายบริหาร บทบัญญัติทาง
กฎหมายมักจะใหอํานาจการดําเนินงานกับฝายบริหาร รวมท้ังสวน
ราชการท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและบริหารงบประมาณคอนขางมาก 
เพือ่ใหเกดิความยืดหยุนในการบริหารงบประมาณแผนดิน โดยเฉพาะ
กรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ซึ่งเปดชองใหฝายบริหารใชอํานาจใน
การใชจายงบประมาณนอกเหนือจากกฎ กติกา ที่บัญญัติไว รวมท้ัง
การตัง้งบประมาณในสวนงบกลาง ซึง่ไมมีรายละเอยีดแผนงานในการ
ใชจายทีช่ดัเจน ซึง่อาจจะทาํใหขาดวินยัทางการคลังขึน้ได รวมท้ังการ
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ใหอํานาจฝายบริหารในการยกเวน ลดหยอน หรือใหสิทธิพิเศษทาง
ภาษ ีซึง่ทาํใหรายไดของรฐัลดลง จงึนบัวาเปนรายจายของรฐัประเภท
หนึ่งท่ีเรียกวารายจายภาษี (Tax Expenditure)
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญในเรื่องการเงิน 
การคลัง และงบประมาณมากกวารัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ โดยไดแยก
หมวดท่ีวาดวยการเงิน การคลัง และงบประมาณออกมาเปนเอกเทศ
เปนครัง้แรก เจตนารมณของการบัญญตัหิมวดน้ีก็คือ เพือ่ใหการจดัทํา
และการบริหารงบประมาณของรัฐมีความชดัเจนโปรงใส สามารถตรวจ
สอบได และมีความคลองตัว ไดมีการเพิ่มรายละเอียดในข้ันตอนของ
การจดัทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณใหมีความชดัเจนขึน้
ขอบเขตของงบประมาณแผนดินเปนขอบเขตท่ีจํากัด ที่หมายรวม
เพียงเงินแผนดินที่เปนกองทุนทั่วไปเทานั้น แตการใชจายเงินนอก
งบประมาณมิไดอยูในขอบเขตของงบประมาณแผนดิน ในปจจุบัน
มีการใชจายเงินนอกงบประมาณเปนจํานวนมาก รวมท้ังการใช
มาตรการก่ึงการคลังของรัฐบาลดวย ซึ่งการใชจายในลักษณะเชนนี้
ไมตองผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร ทําใหฝายบริหาร
มีอิสระในการดําเนินงานคอนขางสูง และยังสามารถใชเงินนอกงบ
ประมาณดังกลาวเปนเครือ่งมือในการสรางคะแนนนยิมทางการเมือง
ใหกับตนเองไดอีกดวย 
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การกําหนดขอบเขตเงินงบประมาณรายจายประจําปในความหมาย
แคบเชนนี ้ทาํใหไมสามารถเห็นภาพฐานะการเงินการคลังในภาพรวม
ของประเทศที่ชัดเจนได เพราะจะไมทราบถึงภาระผูกพันหรือภาระ
หนี้ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต (Contingent Liabilities) ได ซึ่งนับวาเปน
ความเส่ียงทางการคลัง
 เพือ่ใหเกดิกระบวนการกําหนดงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความโปรงใส และมีวินัยทางการเงินการคลัง จําเปนตองสรางใหมี
กลไกในการตรวจสอบถวงดุลระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 
ใหมีมากข้ึน โดยเฉพาะในสวนของภาคประชาชนท่ีเปนผูเสยีภาษีเพือ่
ไปเปนรายไดใหกับรัฐบาล ภาครัฐจงึตองมกีารเปดเผยขอมูลท่ีเกีย่วกับ
งบประมาณ และเปดชองทางใหภาคประชาชนไดเขาไปมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณและกระบวนการ
ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณของรัฐใหมากข้ึน และจะตอง
มีการปรับปรุงกฎ กติกาตางๆ ใหมีความครอบคลุมการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินทั้งหมด เพื่อสรางวินัยทางการคลังและไมกอให
เกิดภาระผูกพันหรือภาระหน้ีที่อาจเกิดข้ึนไดอนาคต
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One of the most important tools the government has for infl uenc-
ing economic stability, growth, and an equitable distribution of 
wealth is the budget.  The Thai Constitution, parliamentary laws 
and rules, agency and departmental regulations, all infl uence 
“the rules of the game” which guide the various stakeholders in 
the budget process. The objectives of this paper are to study 
the impacts of these rules and laws on the budget process, and 
to evaluate how they support, interrupt or infl uence the roles of 
the stake holders in the budget process.
 The results of the study show that the budgeting rules 
bind the legislative branch more effectively than they do the ex-
ecutive branch.  The executive and government bureaucracies 
have more scope for discretion in budget preparation, and for 
fl exibility in budget execution, especially in the case of emergen-
cies.   

Abstract



ดวงมณี  เลาวกุล : 19

 The government has the authority to set up central 
budget funds which are not part of the overall budget plan; the 
government may also propose tax exemptions or tax privilege 
to people or business.  These combine to create a lack of fi scal 
discipline, as the government spends more than planned, and as 
its revenue decrease through these unplanned tax expenditures.
 The 2007 Constitution was more concerned about fi scal 
management and budgeting issues than previous constitutions, a 
whole section of it was devoted to creating budget process rules 
to bring about transparency, accountability, and fl exible budget 
preparation and budget execution.  However, it narrowly defi ned 
the state budget as that money in the general fund. In Thailand, 
there are a lot of off-budget expenditures (including quasi-fi scal 
measures) which are not included in the state budget.   The 
government has the authority to spend the off-budget money 
without getting approved from the legislative, which give the 
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government more fl exibility in off-budget spending.  Politicians 
can gain votes from the off-budget projects as well.  By putting 
the off-budget aside, the real fi scal status will not be seen.  The 
contingent liabilities will be hidden which is the fi scal risk in the 
future.  
 To achieve an effi cient, transparent and disciplinary 
budget process, the process needs to enhance the check and 
balance mechanism for the stake holders, especially the citizen 
who pay taxes.  The government needs to provide all the budget 
information to the public, and to provide the channels to the citi-
zen in order to participate in budget preparation and monitoring 
process.  The rules and laws also need to be revised in order to 
cover all state funds not just the state budget in order to create 
fi scal discipline and avoid the contingent liabilities.   
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การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลน้ัน งบประมาณนับวาเปน
เครื่องมือสําคัญในการบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลวางเปา
หมายไว ไมวาจะเปนเปาหมายในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
เปาหมายในการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือเปาหมาย
ในการกระจายรายได 
 การจัดทํางบประมาณแผนดินมีอยูหลายข้ันตอนดวยกัน 
นับต้ังแตการจัดทําประมาณการทางเศรษฐกิจและประมาณการ
รายได ซึง่มีหนวยงานหลัก 4 หนวยงานท่ีเกีย่วของ คือ สาํนกังานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิสาํนกังานเศรษฐกิจ
การคลัง สํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงาน
เหลานี้จะรวมกันกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและจัดทํา
เอกสารประกอบท่ีสาํคัญ โดยทีเ่อกสารเหลานีจ้ะตองผานการพิจารณา
โดยคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ หลังจากนั้น สํานักงบประมาณจึงมี
หนังสือแจงสวนราชการทราบแนวทางการดําเนินงานในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  พรอมท้ังสงปฏิทนิงบประมาณประจําป

1.บทนํา 



24 : กระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดิน: บทวิเคราะห กฎ กติกา

และคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
กระทรวงจะแจงไปยังหนวยงานในสังกัดเพื่อจัดทําคําของบประมาณ 
หลังจากท่ีสํานักงบประมาณพิจารณาคําของบประมาณท่ีสวน
ราชการเสนอมา สํานักงบประมาณจะตองเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอนายกรัฐมนตรี
 หลังจากที่รางพระราชบัญญัติฯ ผานการพิจารณาโดยคณะ
รัฐมนตรีแลว สํานักงบประมาณจะเตรียมเอกสารงบประมาณเพ่ือให
นายกรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาเพือ่พจิารณา เมือ่รางพระราชบัญญัตฯิ 
ผานการอนมัุตจิากสภาผูแทนราษฎรแลว ประธานสภาผูแทนราษฎร
จะเปนผูเสนอรางพระราชบญัญตัฯิ นัน้ตอวฒุสิภาเพือ่พจิารณาตอไป  
หากรางพระราชบัญญัติฯ ไดรับการเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว นายก
รัฐมนตรีจะนํารางฯ นั้น ขึ้นทูลเกลาถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมาย
ตอไป
 กระบวนการจัดทํางบประมาณแผนดนิมกีฎหมายหลายฉบบั 
ที่กําหนดกฎ กติกาตางๆ ในการกําหนดงบประมาณแผนดินในแตละ
ป นับต้ังแตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนตน
มา นอกจากนั้นในการจัดทํางบประมาณแผนดินยังมีสถาบันทางการ
เมืองและหนวยงานตางๆ หลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
งบประมาณแผนดิน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิเคราะหถึง กฎ กติกา
ตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของวาสงผลอยางไรตอการกําหนดงบประมาณ
แผนดินของประเทศไทย   

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาถึงขอบัญญตัทิางกฎหมาย ทัง้ในระดบักฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายช้ันรองๆ ลงมาวามีผลตอการกําหนดงบ
ประมาณแผนดินอยางไร 
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 2. เพื่อศึกษาวากฎและกติกาท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดงบ
ประมาณแผนดิน ในฐานะท่ีเปนกติกาการเลนเกม (rules of the game) 
เปนกลไกท่ีสงเสริมหรือขัดขวางการเขามามีบทบาทในการกําหนด
งบประมาณแผนดินของผูมีสวนไดสวนเสีย (stake holders) อยางไร  

ขอบเขตของงานวิจัย
 1. ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และป 2550 
เปรียบเทียบขอบัญญตัทิีเ่ก่ียวของกับการกําหนดงบประมาณแผนดิน 
 2. ศึกษากฎหมายช้ันรองลงมาท้ังในระดับพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดิน เชน พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ 2502 เปนตน
 3. ศึกษาขั้นตอนในการกําหนดงบประมาณแผนดิน และ
ผูเลนตางๆ (เชน นักการเมือง ขาราชการ และประชาชน เปนตน) ที่
มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดงบประมาณ  

กรอบแนวความคิดของงานวิจัย
 การศึกษาวิจยันีใ้ชกรอบการศึกษาแบบเศรษฐศาสตรสถาบัน 
(Institutional Economics) โดยทําการวิเคราะหกฎ กติกาตางๆ ใน
ฐานะ “สถาบัน” ซึ่งสงผลตอพฤติกรรม โครงสรางแรงจูงใจ และการ
มีสวนรวมของคนกลุมตางๆ ในกระบวนการกําหนดงบประมาณ
แผนดิน นอกจากน้ัน กฎ กติกาตางๆ ยังสงผลตอการกระจายตัว
ของผลประโยชนทีค่นกลุมตางๆ จะไดรับจากการกําหนดงบประมาณ
ดังกลาว ซึ่งจะใชกรอบการศึกษาแบบเศรษฐศาสตรการเมือง (Politi-
cal Economy) ในการวิเคราะห
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2.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ 
พุทธศักราช 2540 กับกระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดิน

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติ
ที่เก่ียวของกับการกําหนดงบประมาณแผนดิน ดังตอไปน้ี

2.1 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3) 
 ไดกลาวถงึ สทิธแิละเสรีภาพในการศกึษา และสิทธิในการได
รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ในมาตรา 49-55 รัฐจะตอง
จดัหาบริการสาธารณะใหแกประชาชนในเร่ืองตางๆ ใหครอบคลุมสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ ไดแก
 1) บุคคลยอมมีสทิธเิสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา
สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใช
จาย 
 2) บุคคลยอมมีสทิธเิสมอกนัในการรบับริการทางสาธารณสขุ
ที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษา
พยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย
 3) เด็กและเยาวชนซ่ึงไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเล้ียงดูและ
การศึกษาอบรมท่ีเหมาะสมจากรัฐ
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 4) บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียง
พอแกการยังชพี มีสทิธไิดรับสวัสดิการ สิง่อาํนวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะอยางสมศักด์ิศรี และความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
 5) บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ 
และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ รวมท้ังบุคคลวิกลจริตยอมได
รับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
 6) บุคคลซ่ึงไรทีอ่ยูอาศัยและไมมีรายไดเพยีงพอแกการยังชพี 
ยอมมีสทิธไิดรับความชวยเหลือทีเ่หมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.
2550 ไดเพิ่มสิทธิในขอนี้จากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540)
 สิทธิตางๆ ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญในหมวดนี้จะ
สงผลตอขนาดของงบประมาณแผนดินที่จะตองจัดทําใหรองรับ
รายจายสาธารณะท่ีรัฐจะตองใหบริการแกประชาชนตามท่ีบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูไดรับประโยชนก็คือประชาชนโดยทั่วไป แต
ประเด็นสาํคัญคือรัฐจะตองตระหนักวาการจัดหาบริการสาธารณะเพ่ือ
ใหครอบคลุมสิทธทิีบั่ญญตัไิวในรัฐธรรมนูญนีมี้ตนทุนท่ีเกดิข้ึน และจะ
ตองพิจารณาวาจะสามารถหารายไดอยางไร เพื่อใหรัฐสามารถจัดหา
บริการสาธารณะและสวัสดิการใหแกประชาชนไดอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ

2.2 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ (หมวด 5)
 เพื่อกําหนดใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับ
มากย่ิงขึ้น เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่กําหนดแนวทางในการบริหาร
ประเทศ ซึง่คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขามาบริหารประเทศตองใหความสาํคญั 
เพราะมผีลผูกพนัรฐับาลมากข้ึน ในการแถลงนโยบายตอรฐัสภา คณะ
รัฐมนตรีทีจ่ะเขาบริหารราชการแผนดินตองชีแ้จงตอรัฐสภาใหชดัแจง
วาจะดาํเนนิการใด ในระยะเวลาใด เพือ่บริหารราชการแผนดนิใหเปน
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ไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผล
การดําเนินการ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่ง
คร้ัง (มาตรา 75)
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 ไดเพิม่เตมิ มาตรา 76 เพือ่ใหมีสภาพ
บังคับใหคณะรัฐมนตรตีองจดัทําแผนการบริหารราชการแผนดนิ และ
แผนการตรากฎหมาย เพื่อใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไดมีการนํา
ไปปฏิบัติอยางจริงจังและสามารถตรวจสอบได

 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
 มาตรา 78 รัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 2550 ไดเพิม่เตมิแนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดินและแกไขแนวนโยบายเดิมใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหการบริหารราชการแผนดินใหเปนไป
เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศอยาง
ยั่งยืน กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน
ระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
และสนับสนุนใหจงัหวดัมีแผนและงบประมาณเพ่ือพฒันาจงัหวัด เพือ่
ประโยชนของประชาชนในพ้ืนที่ กระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพึ่งตนเอง ตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง และมี
การพัฒนาที่ทั่วถึงและเทาเทียม พัฒนาระบบงานภาครัฐ เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให
หนวยงานของรฐัใชหลกัการบริหารกิจการบานเมอืงทีดี่ จดัระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธภิาพ โปรงใส และตรวจสอบ
ได โดยคํานงึถงึการมีสวนรวมของประชาชน ดําเนนิการใหหนวยงาน
ทางกฎหมาย ดําเนนิการอยางเปนอสิระ จดัใหมีแผนพฒันาการเมือง 
รวมท้ังจดัใหมีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเปนอสิระ และดําเนนิการ
ใหขาราชการและเจาหนาทีข่องรัฐไดรับสิทธปิระโยชนอยางเหมาะสม
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 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
 มาตรา 84 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 ไดเพิ่มเติมแนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจและแกไขแนวนโยบายเดิมใหมีความชัดเจนยิง่ขึน้ แนว
นโยบายดานเศรษฐกิจท่ีเกีย่วของกับการกําหนดงบประมาณแผนดิน
ไดแก
 1) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ภาษอีากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
 2) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชน
และเจาหนาท่ีของรัฐอยางท่ัวถึง
 3) ดําเนนิการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง 
สงเสรมิและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพือ่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการ
ประกอบอาชีพ
 4) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต
และการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวม
ทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อ
วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
 5) จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารง
ชีวิตของประชาชนเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐใน
ทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อันจําเปนตอ
การดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอ
ความเสียหายแกรัฐ
 6) การดําเนินการใดท่ีเปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขาย
ขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอ
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การดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความม่ันคงของรัฐ ตกไปเปน
กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบ
เอ็ด จะกระทํามิได

 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
 มาตรา 87 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 ไดเพิ่มเติมแนวนโยบาย
ดานการมีสวนรวมของประชาชนข้ึนใหม และแกไขแนวนโยบาย
เดิมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น แนวนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการกําหนด
งบประมาณแผนดิน คือ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในดานตางๆ 
คือ (1) การกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน (2) การตัดสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการ
สาธารณะ (3) การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบ
องคกรทางวิชาชพีหรอืตามสาขาอาชพีทีห่ลากหลาย หรอืรปูแบบอ่ืน 
(4) การแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่

2.3 รัฐสภา (หมวด 6)
 มาตรา 90 บทบัญญัติวาดวยรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตราข้ึนเปนกฎหมายไดก็แต
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา และเม่ือพระมหากษัตริยได
ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ
เปนกฎหมายตอไป ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 เปนการบัญญัติเรื่อง
อํานาจหนาท่ีของรัฐสภาในการตรากฎหมายใหชัดเจนยิ่งข้ึน
 
 การตราพระราชบัญญัติ
 มาตรา 142 ไดมีบทบัญญัติวา ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติ
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ซึ่งผูเสนอมิใชคณะรัฐมนตรี เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการ
เงิน1จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 บทบัญญัตินี้ถือเปนธรรมนูญการคลัง  เชนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งมุงจํากัดการใชอํานาจทางการคลัง โดย
จํากัดอํานาจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการนําเสนอราง
กฎหมายการคลัง (เวนแตไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี) 
ซึ่งการจํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัตินี้ เปนการลิดรอนการทําหนาท่ี
นิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตองมีบันทึกวิเคราะหสรุป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราช
บัญญัติดวย รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยให
ประชาชนทราบและใหประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลรายละเอียดของ
รางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไดลดจํานวนในการเขาช่ือของ
ประชาชนเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ เหลือ 10,000 ชื่อ ซึ่งจะ
ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับประชาชนทําไดงายขึ้น แตก็ยังคงเปนอุปสรรคในการเสนอราง
กฎหมายท่ีเกี่ยวดวยการเงิน เพราะตองไดรับการรับรองจากนายก
รัฐมนตรีกอนถึงจะสามารถนําเสนอได
 การตัดสินวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ให

1รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง ดังตอไปน้ี (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 143)
(1) การต้ังขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีหรืออากร
(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
(3) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการท่ีผูกพันทรัพยสินของรัฐ
(4) เงินตรา
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เปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปน
ผูวินิจฉัย (มาตรา 143)

2.4 การเงิน การคลัง และงบประมาณ (หมวด 8)
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไดมีการกําหนดหมวดการเงิน 
การคลัง และงบประมาณ ออกมาเปนเอกเทศเปนคร้ังแรกโดยนํา
บทบัญญัติวาดวยการเงิน การคลัง และงบประมาณมารวมไวดวย
กัน เจตนารมณของการบัญญตัหิมวดนีก็้คือ เพือ่ใหการจัดทําและการ
บริหารงบประมาณของรัฐมีความชัดเจนโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
และมีความคลองตัว
  มาตรา 166 กําหนดใหงบประมาณรายจายของแผนดินให
ทาํเปนพระราชบญัญตั ิถาพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํ
ปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชกฎหมายวาดวยงบ
ประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 
 มาตราน้ีเปนการวางรูปแบบหลักวินยัท่ีสาํคัญในการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป ทีกํ่าหนดใหตองทาํเปนพระราชบัญญตั ิเปน
หลักประชาธิปไตยทางการคลังท่ีสําคัญ คือการจะนําภาษีอากรของ
ประชาชนไปใชจะตองไดรับการอนุญาตจากประชาชนกอน โดยผาน
การอนมัุตพิระราชบัญญตังิบประมาณรายจาย ดวยหลักการน้ีรัฐบาล
จึงไมสามารถออกพระราชกําหนดงบประมาณรายจายได แตถาพระ
ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณ ให
ใชงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มีการเพ่ิมเติมมาตรา 167 เพื่อ
ใหรัฐบาลไดมีการช้ีแจงรายละเอียดประกอบรางพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป เพื่อใหรัฐสภามีขอมูลในการพิจารณางบ
ประมาณรายจายท่ีระบุถึง รายละเอียดในการใชจายมากข้ึน เพื่อให
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สอดคลองกับหลักวินยัทางงบประมาณและการคลัง เอกสารประกอบ
ที่ระบุถึงรายละเอียดตางๆ อยางชัดเจน ในการนําเสนอรางพระราช-
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ มีดังนี้
 1) ประมาณการรายรับ 
 2) วตัถปุระสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการ ในแตละรายการ
ของการใชจายงบประมาณ
 3) แสดงฐานะการเงนิการคลงัของประเทศเกีย่วกบัภาพรวม
ของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชจายและการจัดหารายได 
 4) ประโยชน และการขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะ
รายในรูปแบบตางๆ (Tax expenditure)
 5) ความจําเปนในการต้ังงบประมาณผูกพันขามป 
 6) ภาระหนี้และการกอหนี้ของรัฐ และฐานะการเงินของ
รัฐวสิาหกจิ ในปทีข่ออนมัุตงิบประมาณน้ัน และปงบประมาณท่ีผานมา
 หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไว
ในรายการรายจายงบกลาง โดยตองแสดงเหตุผลและความจําเปนใน
การกําหนดงบประมาณรายจายงบกลางนัน้ดวย ซึง่การกําหนดเชนนี ้
จะทําใหการกําหนดงบกลาง จะตองไดรับการพิจารณาจากสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภาดวย อันจะเปนการปองกันการใชงบกลางอยางไร
วินัยทางการคลังไดดีขึ้น
 ในมาตราน้ียังกําหนดใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ 
เพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งตองมีหลักเกณฑดังนี้
 1) การวางแผนการเงินระยะปานกลาง 
 2) การจัดหารายได 
 3) การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของ
แผนดิน 
 4) การบริหารการเงินและทรัพยสิน การบัญชี กองทุน
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สาธารณะ 
 5) การกอหนีห้รือการดําเนนิการท่ีผกูพนัทรัพยสนิหรอืภาระ
ทางการเงินของรัฐ 
 6) หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน 
 7) การอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 หลักเกณฑตางๆ เหลานี้จะตองใชเปนกรอบในการจัดหา
รายได กํากับการใชจายเงนิตามหลกัการรักษาเสถยีรภาพ พฒันาทาง
เศรษฐกิจอยางย่ังยืน และความเปนธรรมในสังคม
 มาตรา 168 เปนการกําหนดกรอบระยะเวลาและบทบาท
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิภาในการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย โดยรางพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป รางพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สภาผูแทน
ราษฎรจะตองวเิคราะหและพิจารณาใหแลวเสรจ็ภายในหนึง่รอยหาวัน
นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 
ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความ
เห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้นและใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวตอวุฒิสภา 
 ในการพิจารณาของวุฒสิภา วฒุสิภาจะตองใหความเห็นชอบ
หรือไมใหความเห็นชอบภายในย่ีสบิวันนบัแตวนัท่ีรางพระราชบัญญตัิ
นั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใดๆ มิได ถาพนกําหนดเวลา
ดังกลาวใหถอืวาวฒุสิภาไดใหความเหน็ชอบในรางพระราชบัญญตันิัน้
  ถารางพระราชบัญญตัดัิงกลาววุฒสิภาไมเหน็ชอบดวย สภา
ผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที 
ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่
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คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ให
ถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
 รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว 
ใหนายกรัฐมนตรี นําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในย่ีสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหา
กษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม
เติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรจะแปรญัตตเิพิม่เตมิรายการหรือจาํนวนในรายการมิได 
แตอาจแปรญตัตไิดในทางลดหรือตดัทอนรายจายซึง่มิใชรายจายตาม
ขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี
 1) เงินสงใชตนเงินกู
 2) ดอกเบ้ียเงินกู
 3) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
 ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา หรือของคณะ
กรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตต ิหรือการกระทําดวยประการใดๆ 
ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 
มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมในการใชงบประมาณรายจาย 
จะกระทํามิได
 ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยู
ของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติ (มีสวนในการ
ใชงบประมาณรายจาย) ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ
พิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวัน



36 : กระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดิน: บทวิเคราะห กฎ กติกา

นับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
วามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติ ใหการเสนอ การแปรญัตติหรือ
การกระทําดังกลาวส้ินผลไป
 อํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯนี้ไมมีอํานาจที่จะริเริ่ม
เสนอรางพระราชบัญญัติไมวาจะเปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวดวย
การเงินหรือไม และถาเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปจะทําไดเพียงการเห็นชอบหรือไมเห็นชอบเทานั้น จะแกไข
เพิ่มเติมใดๆ ไมได
 สวนอํานาจของสภาผูแทนราษฎรแมจะมีอํานาจมากกวา
วุฒิสภา แตก็ไดสรางกลไกในการปองกันไมใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรนําเสนอกฎหมายในทางท่ีจะเปนการเพ่ิมภาระรายจายใหแก
รัฐบาล ดังจะเห็นไดจาก 
 (1) การท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมมีอาํนาจท่ีจะเสนอราง
กฎหมายท่ีเกี่ยวดวยการเงินได2 หากไมไดรับการรับรองจากนายก
รัฐมนตรี และ 
 (2) การท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกจํากัดอํานาจในการ
แปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจายมีอํานาจเพียงในการลดหรือ
ตัดทอนรายจายเทาน้ัน แตก็ตองมิใชรายจายตามขอผูกพัน และเม่ือ
ตัดและลดแลวก็ไมมีอํานาจที่จะนําสวนท่ีตัดน้ีไปเพิ่มใหสวนราชการ
อื่นได เพราะถือวาการบริหารหรือการใชงบประมาณรายจายจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 
 การถูกจํากัดอํานาจนี้รวมถึงอํานาจของคณะกรรมาธิการ
และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายดวย โดยศาล
รัฐธรรมนูญใหเหตุผลวาเมื่อรัฐธรรมนูญฯ (2540) มาตรา 180 วรรค 

2 การเสนอรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงินตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา 
20 คนรับรอง และตองมีคํารับรองจากนายกรัฐมนตรี
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5 (บทบัญญัตินี้มีความเหมือนกับในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 
168 วรรค 5) ไดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการแปรญัตติเพิ่ม
เติมรายการหรือจํานวนในรายการ ฉะนั้นคณะกรรมาธิการหรือ
กรรมาธิการท่ีไดรับแตงตั้งโดยสภาผูแทนราษฎรท่ีไมมีอํานาจในการ
แปรญัตติเพิ่มเติมดังกลาวแลว คณะกรรมาธิการหรือกรรมาธิการจึง
ไมมีอํานาจที่จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการได 
เพราะมิฉะนัน้จะมีอาํนาจมากกวาสภาผูแทนราษฎรท่ีเปนผูใชอาํนาจ
แตงต้ัง3 กลไกท้ัง 2 นี้นับวาเปนกลไกท่ีชวยปองกันการเกิดเงินเฟอ 
(anti-infl ation mechanism) อันเนื่องมาจากการใชจายของรัฐบาลที่
เพิ่มมากข้ึนซึ่งมิไดเกิดจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
 ในมาตราน้ีไดมีการนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณใหแกองคกรตามรัฐธรรมนูญมาบัญญัติรวมไวดวย และ
เพิ่มหลักการใหองคกรเหลานั้นสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอ
กรรมาธิการไดโดยตรง เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระจากคณะ
รัฐมนตรีในการบริหารงบประมาณใหพอเพยีงกับการปฏิบัตหินาที ่คือ
มีการกําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหาร
งานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
และองคกรตามรัฐธรรมนูญ
 ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และ
องคกรตามรัฐธรรมนญู หากหนวยงานนัน้เหน็วางบประมาณรายจาย
ทีไ่ดรับการจัดสรรใหนัน้ไมเพยีงพอใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตตติอ
คณะกรรมาธิการไดโดยตรง
 มาตรา 169 เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการใชงบประมาณ 
บัญญัติวา การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาต

3 ปรีชา สุวรรณทัต (2553), คําอธิบายกรอบวินัยกฎหมายการเงินการคลังมหาชน, 
กรุงเทพฯ: วิญูชน, หนา 56.
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ไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ กฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนรีบเรงดวนรัฐบาลจะจายไป
กอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีกฎหมายบัญญตั ิ
ในกรณีเชนวาน้ีตองตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง
ในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิม่เตมิ หรือพระราชบญัญตังิบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ใหกําหนดแหลงท่ีมาของรายไดเพื่อ
ชดใชรายจายท่ีไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย
 ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ 
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจโอนหรือนํารายจายท่ีกําหนดไวสําหรับหนวย
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชในรายการท่ีแตกตางจากท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปไดทนัที และใหรายงาน
รัฐสภาทราบโดยไมชักชา
 ในกรณีทีมี่การโอนหรือนาํรายจายตามงบประมาณท่ีกําหนด
ไวในรายการใดไปใชในรายการอ่ืนของหนวยราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ 
ใหรัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน
 การจายเงินแผนดินตามบทบัญญตัขิองมาตราน้ีตองผานการ
พิจารณาหรือไดรับอนุญาตจากฝายนิติบัญญัติ ซึ่งสอดคลองกับหลัก
วินัยทางงบประมาณและการคลัง แตอยางไรก็ดีไดมีการเปดชองให
ฝายบริหารใชจายเงินแผนดินทีเ่ปน “เงนินอกงบประมาณ” ทีอ่าจทําให
เกิดความเส่ียงทางการคลังขึ้น 
 ในมาตราน้ีไดมีการกําหนดวาการจายเงินแผนดินท่ีรัฐบาล
มีความจําเปนเรงดวนที่ตองจายไปกอน จะตองมีการต้ังงบประมาณ
รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง และไดกําหนดเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ. 2540 วาตองกําหนดแหลงที่มาของรายไดที่จะนํามาชดใชเงิน
คงคลังดวย (ที่ผานมามิไดมีการต้ังงบประมาณรายจายชดใชจริงใน
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ทางปฏิบัต)ิ ในประเด็นนีจ้ะทําใหเกดิความมีวนิยัทางการคลังท่ีดีขึน้ใน
การใชจายเงินจากเงินคงคลัง แตอยางไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมาย
ในลักษณะนี้ อาจจะไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ 
พ.ศ. 2501 มาตรา 6 และ 7
 นอกจากน้ัน ในมาตราน้ีไดบัญญัติเพิ่มเติมใหอํานาจคณะ
รัฐมนตรีในการแกไขปญหาของประเทศในภาวะสงครามหรือการรบ 
โดยการโอนงบประมาณไปใชในการแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึนไดทนัทแีลว
แจงใหรัฐสภาทราบ และกําหนดใหการโอนงบประมาณในหนวยงาน
เดยีวกนั ตองมกีารรายงานตอรฐัสภา เพือ่ใหสามารถตดิตามและตรวจ
สอบได
 มาตรา 170 เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดท่ีไมตองนํา
สงเปนรายไดแผนดิน4 ใหหนวยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและ
การใชจายเงินดังกลาว เสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาตอไป และการใชจายเงินรายไดดังกลาวตองอยูภายใตกรอบ
วินัยการเงินการคลัง
 บทบัญญัติในมาตราน้ีเปนการวางหลักเกณฑและวิธีการ
ควบคุมการใชจาย เงินนอกงบประมาณท่ีมิไดเปนเงินคงคลัง ซึ่งเปน
เงินรายไดตางๆ ของหนวยงานของรัฐคือ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน รวมถึงหนวยงานใน
กํากับของรัฐท่ีไมตองนาํสงเปนรายไดแผนดิน ซึง่รายไดในสวนนีเ้ปน

4 เงินที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน ไดแก เงินชวยเหลือจากตางประเทศ เงินบริจาค/เงิน
อดุหนุน เงนิรายรับสถานศกึษา เงนิรายรับสถานพยาบาล เงนิบรูณะทรัพยสนิ เงนิคาใชจายเกบ็
ภาษทีองถิน่ เงนิรายไดจากการดําเนนิงาน เงนิประกันสญัญา/เงนิมัดจาํ เงนิดอกเบ้ียกลางศาล/
คาธรรมเนียมศาล/คาธรรมเนียมในการบังคับคดี เงินกู เงินผลพลอยได เงินเพื่อประโยชนการ
ศึกษา เงินสินบนรางวัล เงินฝากตางๆ เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน เงินนอกงบประมาณ
ตามวัตถุประสงคอื่น
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ผลใหหนวยงานตางๆ มีเงนิพเิศษทีเ่ปนเงนินอกงบประมาณท่ีสามารถ
นําไปใชจายไดนอกเหนือจากงบประมาณรายจาย นอกเหนือจาก
งบประมาณท่ีเปนเงนิคงคลัง โดยมีการใชจายหมุนเวยีนอยูเปนจาํนวน
มากอยูนอกเหนือการควบคุมของกระทรวงการคลัง สาํนกังบประมาณ
และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน5

 มาตราน้ีไดมีการเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 เพื่อ
ใหสามารถตรวจสอบการใชจายเงินนอกงบประมาณท่ีไมอยูภายใต
กรอบวินัยการคลังได ทําใหรัฐบาลตองระมัดระวังและมีวินัยในการ
ใชเงินนอกงบประมาณมากข้ึน ซึ่งจะทําใหการใชเงินดังกลาวเพื่อผล
ทางการเมืองจะตองผานการตรวจสอบโดยรัฐสภา

2.5 คณะรัฐมนตรี (หมวด 9)
 เพื่อมิใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงมีการใชอํานาจเกิน
จําเปนอันอาจกอใหเกิดความเสียหายในดานตางๆ และอาจกอภาระ
อันเกินสมควรตอคณะรัฐมนตรีชุดใหมได รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 
ไดบัญญัติเงื่อนไขในการปฏิบัติหนาท่ีไว ในมาตรา 181 ที่เกี่ยวของ
กับงบประมาณแผนดินคือ
 1) ไมกระทาํการอันมีผลเปนการอนุมัตใิหใชจายงบประมาณ
สาํรองจายเพือ่กรณีฉกุเฉนิหรอืจาํเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
 2) ไมกระทําการอนัมผีลเปนการอนมัุตงิานหรอืโครงการ หรอื
มีผลเปนการสรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ยังคงเปดชองใหมีการตราพระราช

5  ปรีชา สวุรรณทตั (2553), คําอธิบายกรอบวินยักฎหมายการเงินการคลงัมหาชน, 
อางแลว, หนา 80.
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กําหนดไดเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ดังมาตรา 186 ที่
ระบุวา ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเก่ียว
ดวยภาษอีากร หรือเงนิตราซึง่จะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและ
ลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยจะทรงตราพระ
ราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได พระราชกําหนดท่ี
ไดตราข้ึนนี้ จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายในสามวัน นับ
แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา 184 มาใชบังคับโดยอนุโลม
 มาตรา 190 การทําสัญญากูเงินหรือการค้ําประกันกับตาง
ประเทศระหวางรัฐตอรฐั จะตองไดรับความเห็นชอบจากรฐัสภา เพราะ
ถือวามีผลผูกพันของประเทศอยางมีนัยสําคัญ

2.6 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 ทาํหนาทีต่รวจสอบถวงดุลรัฐบาลในทางการคลังมี 2 องคกร
คือ
 1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
โดยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 256-251 กําหนดใหมีคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหเปนหนวย
งานอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการดําเนินการ
อื่นๆ มีหนาท่ีไตสวนขอเท็จจริง สรุปสํานวน ทําความเห็นเกี่ยว
กับการดําเนินคดีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไตสวนและวินิจฉัย 
เจาหนาท่ีของรัฐ กรณีร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอตําแหนงหนาที่ หรือกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิจะ
ตองรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัตหินาท่ีพรอมขอสงัเกต
ตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒสิภา ทกุป ทัง้นี ้ใหประกาศ
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รายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย
 2) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
2550 มาตรา 252-254 กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรอง
เก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน แตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงิน
และการคลังท่ีเปนอิสระ เพือ่ทําหนาท่ีวนิจิฉยัการดําเนนิงานเก่ียวกับ
วินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และใหคดีพิพาทเกี่ยว
กับคําวนิจิฉยัของคณะกรรมการวินยัทางการเงินและการคลังในเรือ่ง
ดังกลาวเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง ใหผูวาการตรวจเงิน
แผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระและ
เปนกลาง
 การมีบทบัญญัตินี้ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 เพื่อให
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการกําหนดใหรัฐบาล
ตองเคารพวินัยทางการเงิน การคลังตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย รวมท้ังกําหนดใหผูวาการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติงาน
ในกํากบัของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพือ่ใหชดัเจนในบทบาท
หนาท่ี และใหศาลปกครองมีอํานาจวินิจฉัยคําส่ังของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินได ตลอดจนเพื่อใหการตรวจสอบของผูวาการตรวจ
เงินแผนดินครอบคลุมถึงการใชจายเงินแผนดินทุกกรณี และดําเนิน
งานโดยมีการคานและถวงดุลกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
 เพื่อปองกันมิใหฝายบริหารแทรกแซงการทํางานของคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จึงมีการ
บัญญตั ิมาตรา 254 ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธรุการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจ
เงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอประธานกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน และใหมีสาํนกังานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานท่ีเปน
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อสิระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนนิการอ่ืน 
ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

2.7 การปกครองสวนทองถ่ิน (หมวด 14)
 มาตรา 283 กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล และจัดทํา
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น และปรับปรุง
การปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเชื่อมโยง
กับการพัฒนาจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย แตตองมีการ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็งท้ังการบริหาร
และการคลัง และรวมกันปฏิบัติงานได
 ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
เพื่อกําหนดการแบงอํานาจหนาท่ีและจัดสรรรายไดระหวางราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจเพิ่มข้ึนตามระดับ ความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่แตละรูปแบบ รวมท้ังกําหนดระบบตรวจสอบและประเมิน
ผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการท่ีเกีย่วของ 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวน
เทากัน เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
 ใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ใน
การจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
มีหลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที่เพียงพอกับรายจายตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระดับข้ัน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน สถานะทางการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และความย่ังยืนทางการคลังของรัฐ
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 ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและการจัดสรรรายได
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯ จะตองนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะ
เวลาไมเกินหาป เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนด
อํานาจหนาที่ และการจัดสรรรายไดที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตอง
คํานงึถงึการกระจายอํานาจเพิม่ข้ึนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนสําคัญ การพิจารณาทบทวนน้ีเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลว ใหมีผลบังคับได
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไดเพิ่มเติม มาตรา 287 เพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มากย่ิงขึ้น เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง รวมท้ังเพื่อใหประชาชนไดมีสิทธิรับรูและ
มีสวนรวมในการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะมี
ผลกระทบตอตัวเขาดวย 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอ
ประชาชนในเรือ่งการจดัทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนนิ
งานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ได
เพิ่มหลักการในเร่ืองการงบประมาณของทองถ่ินโดยใหนําหลักการ
เชนเดียวกับการพิจารณางบประมาณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภาในกรณีหามการแปรญัตติที่จะทําใหตนมีสวนในการใช
งบประมาณมาใชดวย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เพื่อมิใหสมาชิก
สภาทองถิน่นาํงบประมาณไปใชเพือ่ผลในการหาเสยีงของตนเองดวย
 โดยสรุปแลว สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ทีเ่กีย่ว
กับการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณแผนดินมีดังนี้6
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 1) บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีจะตองจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน และแผนการตรากฎหมาย เพื่อใหแนวนโยบายพื้น
ฐานแหงรฐัไดมีการนาํไปปฎิบัตอิยางจรงิจงัและสามารถตรวจสอบได 
(มาตรา 76) 
 2) สนับสนุนใหจงัหวดัมีแผนและงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด (งบประมาณจังหวัด) (มาตรา 78 (2))
 3) บัญญตัใิหรัฐบาลจัดทําเอกสารประกอบการเสนอรางพระ
ราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปใหแสดงรายละเอยีดอยางครบ
ถวน ดูรายละเอียดในมาตรา 167 ขางตน (มาตรา 167 วรรค 1) 
 4) การต้ังงบประมาณรายจายงบกลาง จะตองแสดงเหตุผล
และความจําเปน ทาํใหการกําหนดงบกลางจะตองไดรับการพิจารณา
จากรัฐสภา เพื่อเปนการปองกันการใชงบกลางอยางไรวินัยทางการ
คลัง (มาตรา 167 วรรค 2) 
 5) บัญญัติใหมีการตรากฎหมายการเงินการคลังของรัฐขึ้น
ภายในสองปนับแตวันที่ รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา (18 
กุมภาพันธ 2553)7 ดูรายละเอียดหลักเกณฑในมาตรา 167 ขางตน 
(มาตรา 167 วรรค 3)
 6) บัญญัติหลักการและแนวทางใหรัฐสภา ศาล และองคกร
อสิระตามรัฐธรรมนูญมีอสิระในทางการคลังและงบประมาณ เพิม่หลัก
การใหองคกรดังกลาวสามารถเสนอคําขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ
รายจายประจําปตอคณะกรรมการธิการไดโดยตรง เพื่อเปนหลัก

6 อางอิงจาก จรัส สุวรรณมาลา (2553), ประชาธิปไตยทางการคลังไทย, กรุงเทพฯ: คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนา 195-196. 
7 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม 2552 และไดมีการนํารางพระราชบัญญตัดัิงกลาว
เสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
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ประกันความเปนอสิระจากคณะรัฐมนตรใีนการบริหารงบประมาณให
เพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี (มาตรา 168 วรรค 9)
 7) บัญญตัใิหรัฐบาลตัง้งบประมาณรายจายเพือ่ใชเงนิคงคลงั 
และกําหนดแหลงทีม่าใหชดัเจน เมือ่มีความจาํเปนเรงดวนจะตองจาย
เงนิไปกอน เพือ่ใหรัฐบาลใชจายเงนิคงคลังนอกแผนงบประมาณอยาง
มีวินัย (มาตรา 169 วรรค 1) 
 8) บัญญตัใิหคณะรัฐมนตรีมีอาํนาจในการโอนงบประมาณไป
ใชแกปญหาในภาวะท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบไดทนัท ี
และใหรายงานใหรัฐสภาทราบในภายหลัง (มาตรา 169 วรรค 2)
 9) บัญญัติใหฝายบริหารรายงานการโอนหรือเปล่ียนแปลง
รายการในแผนงบประมาณรายจายท่ีกําหนดไวแลวตอรัฐสภา เพือ่ให
เกิดความรับผิดชอบและโปรงใส (มาตรา 169 วรรค 3) 
 10) บัญญตัใิหสวนราชการรายงานการรับและการใชจายเงิน
นอกงบประมาณตอรฐัสภา เพือ่ใหเกดิการใชจายเงนินอกงบประมาณ
ดวยความโปรงใส และคํานึงถึงการมีวินัยทางการเงินการคลังในการ
ใชจายเงินนอกงบประมาณ (มาตรา 170)
 อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฯพ.ศ. 2550 ควรสงเสริมบทบาท
หนาท่ีใหผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ (พลเมือง ฝายนิติบัญญัติ ฝาย
บริหาร และสวนราชการ) ในระบบงบประมาณ ไดมีสวนรวมในการ
ถวงดุลอํานาจของการบริหารนโยบายการคลังไดอยางสมบูรณมาก
ขึ้น เพื่อใหสงผลดีตอเสถียรภาพและความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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3. ธรรมนูญการคลังภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550
 

ธรรมนูญการคลังเปนแนวความคิดของสํานัก Public Choice และ
สํานัก Constitutional Political Economy8  แนวคิดของสํานักนี้มอง
รัฐบาลและนักการเมืองเปน “อสรู” (Leviathan)  จงึตองการจํากัดการ
ใชอาํนาจของ “อสรู” เนือ่งจากรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้มีแนวโนมท่ี
จะใชจายเงนิงบประมาณเปนจาํนวนมาก แตไมตองการทีจ่ะเกบ็ภาษี
อากรจากประชาชน เพราะจะทําใหคะแนนนิยมทางการเมืองลดนอย
ลง ดังจะเหน็ไดวารัฐบาลทีม่าจากการเลือกต้ังมักจะมีแนวโนมท่ีจะใช
นโยบายการคลังแบบขาดดุล จนกอใหเกดิระบอบประชาธิปไตยทีข่าด
ดุล (Democracy in Defi cit)9 นักเศรษฐศาสตรหลายทาน เชน James 
Tobin, James M. Buchanan, Robert D. Tollison, Richard E. Wagner 

8 รังสรรค ธนะพรพันธุ (2547), เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, กรุงเทพฯ: มติชน, หนา 137-138.
9 ดูรายละเอียดในงานของ Buchanan and Wagner (1977) และ Buchanan, Rowley and 
Tollison (1986)
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และ Charles K. Rowley เปนตน ไดพยายามผลักดันใหมีบทบัญญัติ
วาดวยงบประมาณสมดุลในรัฐธรรมนูญ (Balance Budget Amend-
ment)10 และมีความพยายามในการสถาปนาธรรมนญูภาษอีากรข้ึน11

 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่ถือเปนธรรมนูญ
ทางการคลัง12 ซึง่มิไดแตกตางไปจากบทบัญญตัใินรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 
2540 และมิไดแตกตางไปจากหลักการของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
ธรรมนูญทางการคลังเปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีมีจุดมุงหมาย
อยางนอย 2 ดานคือ

 1) มุงจํากัดการใชอํานาจทางการคลัง 
 โดยพืน้ฐานแลวเปนการจาํกัดการใชอาํนาจของสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร) อาทิ การจํากัดอํานาจของ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ในการนํา
เสนอรางกฎหมายการคลัง โดยมิไดรับคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 
(รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 142) เนื่องดวยรางกฎหมายการ
คลัง เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ในกรณีที่เปนที่สงสัย
วารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่
จะตองมคํีารบัรองของนายกรฐัมนตรหีรอืไม ตัง้แตรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 
2540 เปนตนมา ใหเปนอํานาจของท่ีประชุมรวมกันของประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทน

10 ดูรายละเอียดในงานของ Tobin (1978; 1981 และ 1983), Buchanan and Wagner (1978) 
และ Buchanan, Rowley and Tollison (1986)
11 ดูรายละเอียดในงานของ Brennan and Buchanan (1980), Ackerman (1999) และ Zelenak 
(1999)
12 ดูงานวิชาการเก่ียวกับธรรมนูญการคลังใน Aranson (1984), Brennan (1984) และ Nis-
kanen (1992) 
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ราษฎรทุกคณะ เปนผูวินิจฉัย13 (มาตรา 143 วรรค 2) นอกจากนั้น
ในรัฐธรรมนูญฯ ยังมีบทบัญญัติหาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แปร
ญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการงบประมาณรายจาย (รัฐ
ธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 168 วรรค 5) ดูการวิเคราะหเพิ่มเติม
ในประเด็นนี้ในมาตรา 168 ขางตน
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มุงจาํกัดอํานาจฝายนิตบัิญญตั ิและ
ภาคประชาชน ซึง่เปนการริดรอนการทําหนาทีน่ติบัิญญัตขิองสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทําใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนจากหนาท่ีหลัก และ
กีดขวางนวตักรรมดานนติบัิญญตั1ิ4 รวมท้ังเปนการจาํกดัสิทธเิสรภีาพ
และกีดขวางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการกําหนด
งบประมาณแผนดินดวย
 2) มุงใหการบริหารการคลังของรัฐบาลมีความยืดหยุน15 
 รัฐธรรมนูญมิไดมุงจํากัดอํานาจการคลังของฝายบริหาร 
(รัฐบาล) แมจะมีบทบัญญัติที่กําหนดวา การจายเงินแผนดินจะตอง
มีกฎหมายรองรับ (กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรือ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง) (มาตรา 169) แตขณะเดียวกันก็มีขอ
ยกเวนบัญญตัไิวในมาตราเดียวกัน (มาตรา 169) และมีความยืดหยุน
ในการบริหารงบประมาณคือ ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชกฎหมาย

13 ในยุคท่ีกลุมพลงัอาํมาตยาธปิไตยเรอืงอาํนาจ อาํนาจในการวนิจิฉยัอยูทีป่ระธานวฒุสิภา ใน
ยุคท่ีกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมิไดเรืองอํานาจ อํานาจในการวินิจฉัยอยูที่ประธานสภาผูแทน
ราษฎร (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2547, หนา 141) 
14รังสรรค ธนะพรพันธุ (2547), เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, อางแลว, หนา 140-141.
15รังสรรค ธนะพรพันธุ (2547), เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, อางแลว, หนา 136.
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วาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 
(มาตรา 166)
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญตัทิีถ่อืเปนธรรมนูญภาษี
อากร (Tax Constitution)16 ดวย แตมิไดมีการกําหนดหลักการท่ีวา 
การเก็บภาษีอากรจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน (Taxa-
tion With Representation) และการเก็บภาษีอากรโดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากประชาชนมิอาจกระทําได รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไดมี
บทบัญญตัใิหอาํนาจรฐับาลในการเกบ็ภาษอีากร ดวยการตราพระราช
กําหนด เม่ือมีความจําเปนตองมีกฎหมายเก่ียวดวยภาษีอากร หรือ
เงินตรา (มาตรา 186) ซึ่งอาจทําใหเกิดการเก็บภาษีอากร โดยมิได
รับความเห็นชอบจากประชาชน (Taxation Without Representation)

16 รังสรรค ธนะพรพันธุ (2547), เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, อางแลว, หนา 137.
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4.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไข
เพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
ใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในดานรายจายมากกวาดาน
รายได ดังจะเหน็ไดจากการท่ีงบประมาณรายจายเปนสิง่ท่ีฝายบริหาร 
(รัฐบาล) จะตองขออนุมัติตอฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) เพื่อตราเปน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แตดานรายไดรัฐบาล
เพียงแตแสดงใหรัฐสภาทราบวา รัฐบาลมีรายไดทางใดท่ีจะนํามาใช
จายเปนงบประมาณรายจายเทานั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชมาเปน
เวลานาน เนื่องจากบทบัญญัติมีความยืดหยุนและคลองตัวในการ
ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณของประเทศไดโดยผานการริเร่ิมจาก
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และสามารถใชกลไกของกฎหมายวิธี
การงบประมาณ ในการออกระเบียบหรือหลักเกณฑของกระทรวงการ
คลังมาบังคับใชในการปรับปรุงระบบการเบิกจาย17

17 พัลลภ ศักด์ิโสภณกุล (2547), วิวัฒนาการกฎหมายวิธีการงบประมาณและการปฏิรูป
ระบบงบประมาณของประเทศไทย, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวัฒนาพานิช, หนา 41.
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 แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันบทบัญญัติของกฎหมายอาจ
ไมทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การใหผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ ซึ่งเปนขาราชการประจํารับผิดชอบการงบประมาณของ
ประเทศน้ัน อาจไมสามารถตอบสนองนโยบายหรือเปาหมายในการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธภิาพ ไมสอด
รับกับการบริหารราชการแผนดนิสมัยใหม และไมสามารถแกไขปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจตางๆ ที่เกิดข้ึนไดทันทวงที จึงไดมีการปรับปรุงพระ
ราชบัญญัติวิธีการงบประมาณใหม แตยังไมไดผานการพิจารณาของ
รัฐสภา 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ เปนกฎหมายท่ีกําหนด
เก่ียวกับวิธีการงบประมาณ โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูอํานวย
การสํานกังบประมาณ ลักษณะของงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ 
การโอนงบประมาณรายจาย การควบคุมงบประมาณ กฎหมายวิธกีาร
งบประมาณเปนกฎหมายที่วางระบบใหมีแผนการเงินประจําปของ
รัฐบาลกลาง และสวนราชการ ใหมีการควบคุมงบประมาณอยางรดักุม 
ใหการจายเงนิหรอืการกอหนีผ้กูพนัเปนไปตามกําลังเงนิแผนดิน โดย
ใชมาตรการของเงินประจํางวดและใหมีการประมวลบัญชแีละรายงาน
เกีย่วกับรายรับรายจายท้ังส้ินของแผนดิน ดูแผนผังพระราชบัญญตัวิธิี
การงบประมาณประกอบในแผนผังที่ 1
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 มีดังนี้18

 มิไดมีการกําหนดขอบเขตของงบประมาณรายจายอยาง
ชัดเจนวา ครอบคลุมเงินทุนแผนดิน ประเภทใดบาง (มาตรา 4 วรรค 
1) จึงเปดชองใหฝายบริหารตีความขอบเขตของงบประมาณรายจาย
ไดเอง ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณตีความขอบเขต

18อางอิงจาก จรัส สุวรรณมาลา (2553), ประชาธิปไตยทางการคลังไทย, อางแลว, หนา 
164-167.
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ของงบประมาณรายจายไวอยางจาํกัดมาก โดยรางพระราชบัญญตังิบ
ประมาณรายจายประจําปจะครอบคลุมเฉพาะรายจายของเงินทนุแผน
ดินเพยีงบางสวน คือเฉพาะเงนิกองทุนประเภทท่ัวไป (General fund) 
เทานั้น จึงเปนเหตุใหรัฐบาลมีการใชจาย “เงินนอกงบประมาณ” เปน
จํานวนมาก เพราะไมตองนําเสนอเพื่อผานการเห็นชอบจากรัฐสภา
มิไดมีการกําหนดให “จังหวัด” เปนหนวยรับงบประมาณ (มาตรา 
4) แตฝายบริหารไดเคยใชดุลพินิจกําหนดใหมีงบประมาณจังหวัด
และกลุมจังหวัดในยุคผูวาราชการจังหวัดบูรณาการมาแลวในชวง
ป 2547-2549 ซึ่งในประเด็นนี้ มีการแกไขเพิ่มเติมในเร่ืองการรับ
งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดไวในระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2552 แตไมไดมีการแกไขในพระ
ราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
 เอกสารประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป มิไดกําหนดองคประกอบของเอกสารประกอบใน
รายละเอียดใหชัดเจน (มาตรา 8) จึงเปดชองโอกาสใหฝายบริหารใช
ดุลพินิจในการจัดทําและเสนอรายละเอียดเอกสารประกอบดังกลาว
ตามท่ีเหน็สมควร ซึง่พบวามีรายจายประเภทท่ีไมมีแผนการใชจายใน
รายละเอียด และรายจายประเภทท่ีใหฝายบริหารไปใชดุลพนิจิจดัสรร
เองในภายหลัง เชน รายจายงบกลาง (มาตรา 10) รายจายผูกพนัขาม
ปงบประมาณ (มาตรา 11) รายจายภาษี (Tax expenditures) เปนตน
การกําหนดกรอบเพดานการกูเงนิเพือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
(มาตรา 9 ทวิ) ก็เพื่อใหฝายบริหารรักษาวินัยทางการคลัง แตเพดาน
สวนขาดดุลงบประมาณตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2502 ไมไดครอบคลุมถึงรายจายจากเงินนอก
งบประมาณ เนื่องจากฝายบริหารตีความขอบเขตของงบประมาณ
รายจายประจําปไวแตเพียงเงินทุนกองทุนทั่วไปเทานั้น พระราช-
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปซึ่งเปนกฎหมายขออนุมัติเบิก
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จายเงนิจากบัญชเีงนิคงคลัง เงนินอกงบประมาณเปนเงนิทีไ่มไดอยูใน
บัญชเีงนิคงคลัง ดังน้ันเพดานการกอหนีส้าธารณะตามมาตรา 9 ทวิ จงึ
ไมไดครอบคลุมเงินนอกงบประมาณดังกลาว รัฐบาลจึงสามารถเล่ียง
ไปกูเงินและสรางภาระผูกพันทางการคลัง “นอกระบบงบประมาณ” 
และไมตองเสนอขอความเห็นขอบตอรัฐสภา ดวยเหตุนี้เพดานการ
กอหนี้สาธารณะควรจะครอบคลุมหน้ีสินทั้งหมด ดังนั้นกรอบเพดาน
การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 
จงึไมมีผลตอการรักษาวนิยัและความย่ังยืนทางการคลังของรัฐในภาพ
รวมของฐานะการเงินการคลังของประเทศท่ีแทจริง
 การใหอํานาจในการกําหนดวิธีการจัดทํางบประมาณเพ่ิม
เติมแกผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (มาตรา 17) เปนการให
อํานาจที่คอนขางมาก งบประมาณรายจายเพิ่มเติมควรมีการระบุถึง
วตัถปุระสงคทีช่ดัเจน และอาจจะมีการระบุถงึขอบเขตของงบประมาณ
สวนเพิ่มเติม เพื่อเปนการรักษาวินัยทางการคลัง
 การใหอํานาจฝายบริหาร (ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และนายกรัฐมนตรี) ในการโอนเปล่ียนแปลงรายจายตามพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิม่เตมิ พระราชบัญญตัโิอนเงนิงบประมาณรายจาย พระราช
กฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการ และรายจายงบกลาง (มาตรา 19) 
โดยไมมีระบบการตรวจสอบถวงดุลกํากับไวแตอยางใด ซึ่งอํานาจใน
การจดัสรรทรัพยากรตางๆ ควรเปนของประชาชนโดยผานทางรฐัสภา
 การใหอํานาจฝายบริหารใชดุลพินิจในการกําหนดหลักการ
บัญชี การบริหารการเงิน และการรายงานผลการดําเนินงานดาน
การเงินการคลังของรัฐ (มาตรา 21) ที่ผานมาฝายบริหาร (คณะ
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ) ใชดุลพินิจ
กําหนดนโยบายหรือหลักการบัญชีและการบริหารการเงินตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานท่ีถือปฏิบัติเปนสากล การบัญชีรัฐบาลและกองทุน
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สาธารณะตางๆ ไมสามารถบันทึกหรือแสดงถึงภาระผูกพัน
ทางการเงินใหครบถวนและทันเวลา อีกท้ังไมไดจัดทํารายงาน
แสดงสถานะทางการคลังที่ครบถวนเพียงพอและเช่ือถือได ดังนั้น
จึงมีแนวโนมท่ีจะปกปดขอมูลเก่ียวกับสถานะทางการคลังของรัฐ
โดยรวม และของกองทุนฯ ยอยตางๆ ทําใหหนวยตรวจสอบถวงดุล
ภายนอกและองคกรตรวจสอบภาคประชรชนไมสามารถรับรูขอมูล
ทางการคลังที่ถูกตอง และไมสามารถทําหนาท่ีตรวจสอบฝายบริหาร
ได เปนการเปดโอกาสใหเกิดความเส่ียงทางการคลังและการทุจริต
ประพฤติมิชอบข้ึนในวงราชการ 
 เปดโอกาสใหฝายบริหาร อนุมัติใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจจายเงินและ/หรือกอหนี้ผูกพัน กอนไดรับเงินประจํางวด 
ในกรณีทีมี่ความจําเปนและเรงดวน รวมท้ังอนมัุตใิหสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิม่เติมได (มาตรา 23) ซึง่เปนการใหอาํนาจฝาย
บริหารอยางอิสระและไมไดมีการจํากัดวงเงินไว
 ใหอํานาจกระทรวงเจาสังกัดในการกูยืมเงินใหรัฐวิสาหกิจที่
ไมใชนิติบุคคลท่ีอยูในความดูแล ใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และรัฐมนตรี ในการให
ความเห็นชอบโครงการเงินกู (นอกงบประมาณ) โดยไมมีกรอบวงเงิน
จํากัด (ยกเวนถาวงเงินเกินหาลานบาท ตองไดรับอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรีดวย)19 (มาตรา 23 ตรี) เปดชองใหฝายบริหารและหนวย
งานภาครัฐสามารถกูเงินนอกงบประมาณได และรัฐสภาไมสามารถ

19 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 9 ไดปรับวงเงินเปนหาสิบลาน
บาท ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณควรจะมีการปรับวงเงินใหตรงกัน ซึ่งตองรอดูราง
พ.ร.บ.ฉบับใหม 
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ควบคุมตรวจสอบถวงดุลเพื่อรักษาวินัยทางการคลังได
 มาตรา 24 และกฎหมายองคการมหาชนท่ีออกในภายหลัง 
เปดชองใหฝายบริหาร (สวนราชการและหนวยงานภาครัฐ) จัดตั้ง
หนวยงานและกองทุนหนวยงาน (Agency funds) ขึ้น และสามารถ
กอหนี้ผูกพันและใชจายเงินนอกงบประมาณ ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอ
การรักษาวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ
 ใหอาํนาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการสัง่จายเงิน
จากคลังเปนเงินทดรองราชการ (มาตรา 29) โดยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรอง
ราชการ ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษาตามมาตรา 21
 “เงินกองทุนสํารองจาย” ซึ่งมีอยูจํานวน 100 ลานบาท ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติใหนําไปใชจายไดเพื่อประโยชนแก
ราชการแผนดิน (มาตรา 29 ทวิ) ซึ่งมาจากแนวคิดท่ีตองการรักษา
วินัยทางงบประมาณและการคลังที่ดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
ไมใหฝายบริหารอางความจําเปนรีบดวนอยางพรํ่าเพรื่อโดยไมมี
ขอบเขตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญตัเิงนิคงคลังท่ีไมไดมีกําหนด
เพดานการส่ังจายเงนิของฝายบริหารท่ีอางความจําเปนรีบดวนเอาไว 
กฎหมายวิธีการงบประมาณก็ไมไดกําหนดขีดจํากัดการใชจายจาก
เงนิทนุสาํรองจาย เพยีงแตกําหนดวาเงนิทนุสํารองจายมีจาํนวน 100 
ลานบาท แตเม่ือเบิกจายไปแลว จะตองตั้งรายจายชดใชเพื่อเปนทุน
ตอไป การใชจายจากเงินทุนสํารองจายนี้ มีขอพึงระวังคือเปนการนํา
เงนิคงคลังออกมาใช จะทําใหปริมาณเงินหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มข้ึนโดยตรง อยางไรก็ดีในปจจุบันอาจจะตองมีการปรับวงเงินให
มีขนาดท่ีใหญขึ้น เพื่อใหสอดรับกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
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 พระราชบัญญตัวิธิกีารงบประมาณไมไดมีการระบุถงึตวัชีว้ดั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ จึงทําใหยัง
ขาดในสวนของการประเมินผลงบประมาณ
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5.พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เปนกฎหมายท่ีจัดระบบการควบคุมเงิน
แผนดินวาดวยเงนิคงคลังใหรัดกุม โดยมีสาระท่ีเปนแกนของกฎหมาย
การคลังและไดใชแทนรัฐธรรมนูญฯ ฉบับถาวรในภาวะท่ีมีการปฏิวัติ
รัฐประหารมาแลวหลายคร้ัง
 เงินคงคลังเปนเพียงสวนหนึ่งของเงินแผนดิน กลาวคือ เงิน
นอกงบประมาณท่ีไมไดเปนเงนิคงคลัง เชน เงนิรายไดของหนวยงาน
ของรัฐที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดตามมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ 
ลวนเปนเงินแผนดินทั้งสิ้น
 แผนผังพระราชบัญญัติเงินคงคลังดูในแผนผังที่ 2
 สาระสาํคญัของพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั พ.ศ. 2491 มีดังนี ้20

กระทรวงการคลังตองนําเงินแผนดินฝากธนาคารแหงประเทศไทย 
และเก็บรักษาเปนเงนิสดไวทีส่าํนกังานคลังจงัหวัดและสํานกังานคลัง
อาํเภอทัว่ประเทศ เงนิแผนดินทีฝ่ากไวทีธ่นาคารแหงประเทศไทย เปด

20 ดูรายละเอียดใน อสิสระ นติทิณัฑประภาศ (2548), “อนัวาเงนิคงคลังนัน้เปนฉนัใด,” วารสาร
การงบประมาณ, 2(5), หนา 7-18.
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บัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว 2 บัญชี คือ “บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1” 
และ “บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2” (มาตรา 4)
 เงินแผนดินทั้งหลายท่ีจะฝากธนาคารแหงประเทศไทย ตอง
นําเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 1 จะกระทําไดแตเฉพาะเพื่อโอนไปเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชี
ที่ 2 (มาตรา 5) สวนการส่ังจายเงินแผนดินที่ฝากไวกับธนาคารแหง
ประเทศไทยเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ตองสั่งจายจากบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 2 (มาตรา 6) จึงเสมือนวาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เปนบัญชี
รับฝากเงิน สวนบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 เปนบัญชีสั่งจายเงิน 
 เงินที่สํานักงานคลังจังหวัดและสํานักงานคลังอําเภอแตละ
แหงจะเก็บรักษาไวได ตองไมเกินจํานวนสูงสุดท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ขึ้นอยูกับสถานะของแตละจังหวัด ถาสํานักงานคลังจังหวัด
หรือสํานักงานคลังอําเภอ มีเงินแผนดินเกินกวาที่กระทรวงการคลัง
อนญุาตใหเกบ็รักษาไวได ตองนาํสวนเกนิสงเขาบัญชเีงนิคงคลังบัญชี
ที่ 1
 การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เปนหนาท่ีของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังมอบหมายใหเปนผูสัง่จาย (มาตรา 9) การส่ังจายเงนิจากบญัชเีงนิ
คงคลังบัญชทีี ่2 เปนหนาท่ีของอธิบดีกรมธนารักษหรือผูทีอ่ธบิดีกรม
ธนารักษมอบหมาย และเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีคลังแตงตั้ง (มาตรา 
10) การส่ังจายเงนิจากสํานกังานคลังจงัหวัดหรือสํานกังานคลังอาํเภอ 
เปนหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบ
หมาย (มาตรา 11) การจายเงินเปนทุนหรือเปนทุนหมุนเวียนเพื่อ
การใดๆ ใหกระทําไดแตโดยกฎหมาย (มาตรา 12) และทุนหรือเงิน
ทุนหมุนเวียน ใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการกําหนดขอบังคับวาดวย
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชี
ที่ 1 (มาตรา 13)
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 เงินแผนดินประกอบดวย เงินรายรับในงบประมาณแผนดิน 
และเงินรายรับนอกงบประมาณแผนดิน
 เงินรายรับในงบประมาณแผนดิน มี 2 ประเภทคือ 
 1) เงินรายไดแผนดิน ไดแก เงินรายไดจากภาษีอากร เงิน
รายไดจากการขายส่ิงของและบริการ เงินรายไดจากการรัฐพาณิชย  
และเงินรายไดอื่น
 2) เงนิกูในงบประมาณคือ เงนิทีรั่ฐบาลกูเพือ่ชดเชยการขาด
ดุลของงบประมาณ (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
มาตรา 9 ทวิ)
 เงินรายรับนอกงบประมาณแผนดิน มี 3 ประเภทคือ
 1) เงินผลกําไรซ่ึงเกิดจากการประกอบกิจการของสวน
ราชการตางๆ โดยใชเงินทุนหมุนเวียน
 2) เงินรายรับของสวนราชการท่ีเปนสถานพยาบาล สถาน
ศึกษา และสถานอ่ืนใดอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือ
ประชาสงเคราะห 
 3) เงินกูนอกงบประมาณของสวนราชการ
 เงินรายรับในงบประมาณแผนดิน หัวหนาสวนราชการท่ีได
เก็บหรือรับเงินนั้น มีหนาที่ควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 
1 หรือสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอตามกําหนด
เวลา และขอบังคับท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด (มาตรา 
4 วรรค 1)
 เมื่อหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ของ
รัฐ ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปแลว ก็ยังไมสามารถ
เบิกเงินงบประมาณท้ังกอนจากคลังแผนดินได (มาตรา 23 แหงพระ
ราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502) หนวยงานเหลานี้จะตอง
กําหนดแผนการใชจายเงนิ และแบงสรรงบประมาณรายจายออกเปน
งวดๆ ตามแตสํานักงบประมาณจะกําหนด  และหามมิใหใชจายหรือ
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กอหนี้ผูกพัน จนกวาจะไดรับอนุมัติเงินประจํางวด ดังนั้นหัวใจสําคัญ
ของกระบวนการเบิกจายเงินในงบประมาณจากคลังแผนดิน คือการ
กําหนดเงินประจํางวด การใชจายเงินและการกอหนี้ผูกพันกอนท่ีจะ
ไดรับเงินประจํางวด จะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนกรณีที่มีความจําเปน
และเรงดวนโดยตองไดรับอนมัุตจิากคณะรฐัมนตรเีสยีกอน(มาตรา 4) 
เนือ่งจากระบบเงนิประจาํงวดเปนเครือ่งมือในการบริหารงบประมาณ 
และรักษาเสถียรภาพทางการคลัง กฎหมายการคลังของไทยจึงให
อาํนาจแกผูอาํนวยการ สาํนกังบประมาณ ในการใชเคร่ืองมือดังกลาว 
ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา 6 พระราชบัญญัติวิธีการงบ
ประมาณ พ.ศ. 2502 ที่ใหอํานาจผูอํานวยการกําหนดเพิ่ม หรือลด
เงินประจํางวด และกําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด21 

 การจายเงินแผนดินตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา (มาตรา 
6) ซึ่งถือเปนหลักการสําคัญของระบบการเบิกจายเงินจากคลังของ
ไทย การเบิกจายน้ีจะตองมีกฎหมายรองรับ ไดแก (1) พระราชบัญญตัิ
งบประมาณประจําป (2) พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม (3)
พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณ (4) มติใหจายเงินไปกอน และ
(5) พระราชกําหนดท่ีออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 การเบิกจายเงินคงคลังโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยการใช “มติใหจายเงินไป
กอน” หรือการตราพระราชกําหนดตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
เพื่อนําเงินคงคลังไปใชจาย เปนการเปดโอกาสใหรัฐบาลเบิกจายเงิน
จากคลังโดยไมผานการพิจารณาของรัฐสภา และรัฐบาลไมมีพันธะ
ที่จะตองหาเงินชดใชคลังแผนดิน ซึ่งมีผลกระทบตอปริมาณเงินที่
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยตรง และทําใหเงินคงคลังลดลง 

21 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรังสรรค ธนะพรพันธุ (2528), เงินคงคลังในระบบเศรษฐกิจ
ไทย พรอมดวยภาคผนวกวาดวยกฎหมายการคลังที่สําคัญ, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.
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 โดยท่ัวไปแลว ระบบการคลังของไทยยึดหลักการท่ีวา การ
เบกิจายเงนิจากคลงัจะตองไดรับอนมัุตจิากรัฐสภา แตก็มีขอยกเวนที่
บัญญัติไวในมาตรา 7 8 และ 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 
2491 ซึ่งเปนการเปดชองใหมีการใชจายเงินจากคลังโดยไมรอบคอบ
และไมรัดกุม โดยเฉพาะการเบิกจายเงินจากคลังตามมาตรา 7 (1) 7 
(2) และ 7 (3) มีองคประกอบสําคัญที่เหมือนกันคือ จะตองมีความ
จําเปนเรงดวนและตองจายเงินโดยเร็ว จึงจะสามารถใชอํานาจตาม
มาตราน้ีในการเบิกจายเงนิจากคลังกอนทีมี่กฎหมายอนุญาตใหใชได 
ทาํใหเกดิชองโหวในการเบิกจายเงิน ประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณาคือ 
ใครจะเปนผูวินิจฉัยวากรณีใดเปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตอง
จายโดยเร็ว  
 การใชมติใหจายเงนิไปกอนและการตราพระราชกําหนดเพือ่
นาํเงนิคงคลังไปใชจายตามมาตรา 6 และการเบิกจายเงนิจากคลงัตาม
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 นับเปนชองโหว
สําคัญในการใชจายเงินแผนดิน
 มาตรา 6 วรรค 2 กําหนดใหรัฐบาลรายงานใหรัฐสภาทราบวา
ไดจายเงนิแผนดินนอกเหนือจากท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจายประจําป และพระราชบัญญตังิบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม เปนจํานวนเงินเทาใด ทั้งนี้เพื่อใหรัฐสภามีโอกาสซักถาม
รัฐบาลถึงความจําเปนและความเรงดวนในการใชจายเงินดังกลาว
 แตอยางไรก็ดี มาตรา 169 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได
มีบทบังคับเพิ่มเติมข้ึนมาใหมโดย "ใหกําหนดแหลงท่ีมาของรายได
เพือ่ชดใชรายจายทีไ่ดใชเงนิคงคลงัจายไปกอนแลวดวย" เพราะทีผ่าน
มาการขอยืมเงินคงคลังจายไปกอนในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน 
ไมเคยมีการต้ังงบประมาณรายจายชดใชจรงิๆ แตประการใด เปนเพยีง
แคการนาํตวัเลขหรอืจาํนวนเงนิมาตัง้รายจายชดใชเงนิคงคลงัเทานัน้ 
จงึเปนเพยีงแสดงจํานวนเงนิทีไ่ดจายไปกอนโดยรัฐสภามิไดอนมัุตมิา
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ใหรัฐสภาทราบภายหลัง และมิไดแสดงรายละเอียดของรายจายใน
ลักษณะนี้แตประการใด นอกจากเปนการกระทําที่ผิดวินัยทางการ
คลังแลว ยังขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญอีกดวย22

22 ปรีชา สุวรรณทัศน (2550), “กรอบวินัยทางการเงินและการคลังตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม) 
พ.ศ. 2550,” (ปรีชา'ทัศน), ใน http://www.naewna.com/news.asp?ID=72321. 
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6.พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

การบริหารหน้ีสาธารณะของประเทศไทยมีวัตถุประสงคหลักอยู 3 
ประการคือ23

 1) เพื่อลดตนทุนการกูเงิน
 2) เพือ่ลดหรือขยายระยะเงินกูใหสอดคลองกับฐานะการเงิน
การคลังของประเทศ
 3) เพือ่ลดหรือกระจายความเส่ียง เนือ่งจากการเปล่ียนแปลง
ในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย
 ประเทศไทยไดมีการปรับปรุงระบบการบริหารหน้ีสาธารณะ
อยางสาํคญั โดยจดัใหมีหนวยงานกลางเพยีงหนวยเดยีว คือสาํนกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะ เปนหนวยงานระดับกรมข้ึนในกระทรวงการคลัง
อยางเปนทางการ เพื่อบริหารหนี้สาธารณะใหเปนไปอยางมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการกอหนี้โดยรวม เพื่อใหภาระหน้ี

23 อรญั ธรรมโน (2548), ความรูทัว่ไปทางการคลงั (ฉบบัปรับปรุง), กรุงเทพฯ: อมรินทรพริน้ติง้
แอนดพัลลิชชิ่ง, หนา 247.
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สาธารณะอยูในระดับท่ีสอดคลองกับฐานะการเงินการคลังของประเทศ 
และรวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารหนี้สาธารณะใหเปน
กฎหมายฉบับเดยีว คือพระราชบญัญตักิารบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 
2548                                                                                                                                              
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะมี
ดังนี้
 ใหอาํนาจฝายบริหาร (รัฐบาล) ในการอนุมัตใิหกระทรวงการ
คลังเปนผูมีอํานาจในการกูเงินหรือค้ําประกันในนามรัฐบาลแหงราช
อาณาจักรไทยเพียงผูเดียว (มาตรา 7)
 เปดชองใหหนวยงานของรัฐที่ไมใชกระทรวงการคลัง
สามารถกูเงินหรือคํ้าประกันเงินกูได หากมีกฎหมายใหอํานาจไว
เปนการเฉพาะ (มาตรา 8)
 ใหอํานาจกระทรวงเจาสังกัดในการกูยืมเงินใหรัฐวิสาหกิจที่
ไมใชนิติบุคคลท่ีอยูในความดูแล ใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และรัฐมนตรี ในการให
ความเห็นชอบโครงการเงินกูเพื่อการลงทุน (นอกงบประมาณ) โดย
ไมมีกรอบวงเงนิจาํกัด (ถาวงเงนิเกนิหาสิบลานบาท ตองไดรับอนมัุติ
จากคณะรัฐมนตรีดวย) (มาตรา 9 ซึ่งสอดคลองกับพ.ร.บ.วิธีการงบ
ประมาณ มาตรา 23 ตรี) เปดชองใหฝายบริหารและหนวยงานภาครัฐ
สามารถกูเงนินอกงบประมาณได และรัฐสภาไมสามารถควบคุมตรวจ
สอบถวงดุลเพื่อรักษาวินัยทางการคลังได
 ใหอํานาจฝายบริหาร (กระทรวงการคลัง) ในการปรับ
โครงสรางหนี้ (มาตรา 14) อาจทําใหมีการขยายเวลาการชําระหน้ี
ออกไป ซึ่งเปนการขยายเวลาภาระผูกพันทางการคลังออกไป โดย
มิไดผานการพิจารณาจากรัฐสภา 
 กําหนดใหกระทรวงการคลังรายงานสถานะหน้ีสาธารณะ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหกระทรวงการคลังรายงาน
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การกูเงนิและค้ําประกันทีก่ระทําในปงบประมาณท่ีลวงมาแลวและผล
สัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนใหรัฐสภาทราบ (มาตรา 16 และ มาตรา 17) เพื่อให
ทราบฐานะการเงินการคลังและภาระผูกพันทางการเงินการคลังของ
ประเทศ 
 การกูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานใน
กํากับดูแลของรัฐ ไมนบัรวมอยูในหนีส้าธารณะของประเทศ หามมิให
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐเขารับผิดชอบหรือค้ํา
ประกัน (มาตรา 19) ขอบัญญัตินี้ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ ตองรับผิดชอบกับหน้ีสาธารณะ
ที่ตนเองกอขึ้น ซึ่งมีผลดีตอภาระทางการคลังของรัฐบาล แตในทาง
ปฏิบัติ หากมีปญหาในการชําระหน้ี ก็จะตกเปนภาระของรัฐบาลอยูดี 
ดังนั้นรัฐบาลจะตองคอยกํากับดูแลการกอหนี้ของหนวยงานเหลา
นี้เชนกัน และจะตองมีการประมวลภาพรวมของหน้ีสาธารณะของ
ประเทศท่ีมิใชพิจารณาเพียงหนี้สาธารณะของรัฐบาลเทานั้น
 กําหนดใหกระทรวงการคลังกูเงนิไดเพือ่วตัถปุระสงคเฉพาะ
คือ (1) เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวา
รายได (2) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (3) เพื่อปรับโครงสรางหน้ี
สาธารณะ (4) เพื่อใหหนวยงานอื่นกูตอ และ (5) เพื่อพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ เงินกูเพื่อวัตถุประสงค (2)-(5) ไมตองนําสง
คลัง (มาตรา 20)
 กําหนดเพดานวงเงินใหกระทรวงการคลังกูเงินเปนเงินบาท 
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา 21) ดังนี้
 (1) รอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจําปที่ใชบังคับ
อยูในขณะน้ันและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และ
 (2)  รอยละ 80 ของงบประมาณรายจายท่ีตั้งไวสําหรับชําระ
คืนเงินตน
 ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีอนุมัติการกูเงินเปนเงินตราตาง
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ประเทศโดยกระทรวงการคลัง เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสังคม (มาตรา 
22) ไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจําป การกูเพื่อ
วตัถปุระสงคนีอ้าจกูเปนเงนิบาทก็ได โดยการอนุมัตขิองคณะรัฐมนตร ี
(มาตรา 23) 
 การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ เพื่อชําระหนี้
ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันไมเกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระการค้ํา
ประกันอยูใหนบัรวมในวงเงินกูเพือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือ
นบัรวมในวงเงนิกูเพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม แลวแตกรณี (มาตรา 
24) การกูเพือ่ชาํระหนีเ้งนิกูของกระทรวงการคลังไมเกนิจาํนวนเงนิกู
ทีย่งัคางชาํระ หากเปนการกูใหมเพือ่ปรับโครงสรางหนีเ้งนิกูทีเ่ปนเงนิ
บาทใหกูเปนเงนิบาทเทานัน้ แตไมไดมีการกําหนดเพดานวงเงินการกู
เพื่อปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศไว ซึ่งการกูเงินเพื่อปรับโครงสราง
หนี้นี้ทําใหรัฐมีเครื่องมือในการบริหารหน้ีมากข้ึน
 เปดชองใหฝายบริหาร (กระทรวงการคลัง) กูเงินและนําเงิน
มาใหหนวยงานของรฐั หนวยงานในกาํกบัดูแลของรฐั องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ กูตอ (มาตรา 
25) ถาเปนเงินตราตางประเทศ ใหนับรวมในวงเงินกูเปนเงินตราตาง
ประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และถาเปนเงินบาทถือวาอยู
ในวงเงินทีก่ระทรวงการคลังจะค้ําประกันไดคือ ไมเกนิรอยละ 20 ของ
งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิม่เตมิ (มาตรา 
28) ซึ่งจะมีผลตอการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ
 การกูเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ใหนับรวมอยู
ในวงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล (มาตรา 25/1)
 ใหอาํนาจกระทรวงการคลังค้ําประกันการชําระหน้ีของหนวย
งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ (มาตรา 27) และ
กําหนดวงเงินคํา้ประกันในปงบประมาณหน่ึง ไดไมเกนิรอยละ 20 ของ
งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิม่เตมิ (มาตรา 
28)
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 เพดานวงเงินกูและการค้ําประกันการชําระหน้ีของรัฐบาล
แสดงในตารางท่ี 1
 ใหมีการต้ัง “คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะ” (มาตรา 31) เพื่อทําหนาท่ี อาทิ รายงานสถานะของ
หนี้สาธารณะเสนอคณะรัฐมนตรี เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปงบประมาณตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดทําหลัก
เกณฑในการกูเงิน การค้ําประกัน การชําระหน้ี การปรับโครงสราง
หนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ และเสนอ
คําแนะนําในการออกกฎกระทรวง (มาตรา 35)
 ใหมีสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และใหมีอํานาจหนาที่ 
อาทิ ศกึษา วเิคราะหโครงสรางหนีส้าธารณะ และรวบรวมขอมูลเก่ียว
กับการประมาณการความตองการเงินของภาครัฐ และการบริหารหน้ี
สาธารณะ เพือ่เสนอตอคณะกรรมการ ดําเนนิการเกีย่วกับการบริหาร
หนีส้าธารณะ ใหคําปรึกษา แนะนํา และสงเสรมิใหรัฐวสิาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นของรัฐ มีความสามารถในการ
บริหาร จดัการหน้ีไดอยางมีประสิทธภิาพ และติดตามการปฏิบัตติาม
สัญญาท่ีไดผูกพันกับแหลงเงินกู และประเมินผลการดําเนินงานท่ีใช
จายเงินกู (มาตรา 36) 
 ใหมีการจัดต้ังกองทุนบริหารเงนิกูเพือ่การปรับโครงสรางหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อบริหารเงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะ 
(มาตรา 36/1) และใหมีการต้ังคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู
เพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศ (มาตรา 36/10) รวมท้ังมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุนในมาตรา 36/11 มีการกําหนดใหผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนผูจัดการกองทุน (มาตรา 36/13) 
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 กําหนดใหกองทุนรายงานผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกองทุนตอคณะกรรมการกองทุน เพื่อรายงานตอ
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (มาตรา 36/17)

 

 1 

  

  
1.

 
 20 

  80 
 

2.   10 
 

3.  

- 
 

- 
 

 

    

 1  2 
 

4.  
 2 

 
 

5.   1 
  20 

 

:  . . 2548 



72 : กระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดิน: บทวิเคราะห กฎ กติกา

7.กระบวนการงบประมาณแผนดิน

กระบวนการงบประมาณแผนดิน24 (Budget Process) หรือวิธีการ
งบประมาณ (Budget  Procedure)  คือ กระบวนการในการกําหนด
แผนความตองการในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และการ
ดําเนินงานทุกข้ันตอนของกระบวนการงบประมาณ เริ่มต้ังแตการ
ทบทวนผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีผานมา การจัดทํากรอบ
วงเงินในระดับมหภาค  การเสนอของบประมาณรายจายของหนวย
งานตางๆ  ไปจนถึงข้ันที่รัฐบาลแถลงรายงานการรับจายเงินประจํา
ปตอรัฐสภาเพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและตราเปนพระราช
บัญญัติประกาศเปนกฎหมายใชเปนกรอบในการบริหารและติดตาม
ประเมินผลงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณของประเทศไทย
เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปถัดไป กระบวนการ
งบประมาณประกอบดวย ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ (รายละเอียด

24 อางอิงจากเอกสารสํานักนโยบายและแผนงบประมาณ สํานักงบประมาณ และพรชัย ลิขิต
ธรรมโรจน, การคลังรัฐบาลและการคลังทองถิ่น, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 
2550, หนา 30-41.
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ขัน้ตอนการใหไดมาซ่ึงรางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายประจํา
ปแสดงในแผนผังที่ 3)

7.1.การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation)
 เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ ซึง่ฝายบริหาร 
คือ รัฐบาลมีหนาที่ในการเสนองบประมาณรายจายประจําปตอฝาย
นิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในทางปฏิบัติผูมีบทบาทในการจัดทํา
งบประมาณรายจายโดยตรง ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวย
งานอ่ืนของรัฐ ผูใชงบประมาณ และสํานักงบประมาณ
 สํานักงบประมาณมีอํานาจหนาท่ีในการวิเคราะหคําขอต้ัง
งบประมาณรายจายของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ และจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา
ปเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และเสนอตอ
รัฐสภาตอไป
 การจัดเตรียมงบประมาณประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ
 1) การทบทวนงบประมาณ (Budget Revision)
 กระบวนการทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
วางกรอบในการปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ และแผนดําเนนิงานของ
หนวยงานใหสอดคลองกับลําดับความสําคัญทางนโยบาย ศักยภาพ
ของหนวยงาน และสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
 การทบทวนงบประมาณจะใหความสําคัญกับองคประกอบ
ตางๆ  ดังนี้
 (1) ผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณท่ีผาน
มา พรอมท้ังทบทวนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม 
และตัวชี้วัด
 (2) ความพรอมและศักยภาพของหนวยงานทีรั่บนโยบายไป
ปฏิบัติ
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 (3) กฎหมายรองรับและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
 (4) สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงไป
 (5) นโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐบาล ที่รัฐบาล
ประกาศในปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
 (6) แนวโนมและสถิติยอนหลังของวงเงินที่ไดรับจัดสรร

 2) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning)
 การวางแผนงบประมาณ เปนการสรางความเช่ือมโยงของ
เศรษฐกิจในภาพรวม  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
เพื่อกําหนดเปนนโยบายงบประมาณ วงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
 การวางแผนงบประมาณท่ีสําคัญ ประกอบดวย
 (1) การคาดการณทางเศรษฐกิจและการคลังมหภาค
 เปนการวิเคราะหและประเมินผลกระทบของการใชจายภาค
รัฐที่มีตอสถานการณทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดทําขอเสนอทางเศรษฐกิจ
มหภาค โดยการพิจารณารวมกันของ 4 หนวยงานหลัก ไดแก สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาต ิกระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย โดยหนวยงานทัง้ 
4 จะดําเนนิการในการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจทัว่ไป การกําหนด
เครื่องชี้วัดระดับมหภาค  เชน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) 
อัตราเงินเฟอ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการวาง
งาน เปนตน การวิเคราะหภาระงบประมาณอันเนื่องจากนโยบาย
สําคัญ
 (2) การประมาณการรายได
 กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะทํา
หนาทีร่ายงานประมาณการรายไดตอทีป่ระชุม 4 หนวยงานหลกั เพือ่
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ใหความเห็นชอบรวมกัน และนําไปเปนกรอบในการกําหนดวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําปตอไป
 ขอที่นาสังเกตคือ งบประมาณรายจายจะมีมากนอยเพียง
ใดข้ึนอยูกับตัวแปรประมาณการรายได หากรัฐบาลตองการเพิ่ม
งบประมาณรายจาย สามารถกระทําไดดวยการเพิ่มประมาณการ
รายได ความซื่อสัตยและความเที่ยงตรงในการประมาณการรายได
จึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดประสิทธิผลของเพดานสวนขาดดุลงบ
ประมาณ25

 (3) การประมาณการหน้ีสาธารณะ
 การจัดทําประมาณการภาระหน้ีภาครัฐประจําป และประมาณ
การลวงหนา รวมท้ังการพิจารณาแผนการกอหนี้ตางประเทศ
 (4) การกําหนดนโยบายงบประมาณ และวงเงินงบประมาณ
รายจายประจําป
 หนวยงานหลัก 4 หนวย คือ สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการ
คลัง และธนาคารแหงประเทศไทย จะรวมกันกําหนดนโยบายและ
วงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของ
รัฐบาล ซึง่สาํนักงบประมาณจะจัดทําขอเสนอวงเงนิดังกลาวเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนท่ีจะจัดทํางบประมาณ
ในข้ันรายละเอียด 
 หากพจิารณากระบวนการงบประมาณในข้ันตอนการกําหนด
วงเงนิงบประมาณรายจายประจําป การใชอาํนาจทางการเมอืงในการ
เปล่ียนแปลงวงเงินงบประมาณสามารถเกิดข้ึนได ซึ่งการแทรกแซง
ทางการเมืองสามารถกระทําไดในระดับคณะกรรมการ 4 หนวยงาน

25 รังสรรค ธนะพรพันธุ (2546), การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต, 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 18.
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หลักนี้ โดยนายกฯอาจสั่งการผานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาจส่ังการผานผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็สามารถกระทําได แตการแทรกแซง
ทางการเมืองไมไดปรากฏใหเหน็บอยนกั โดยท่ัวไปแลว คณะรัฐมนตรี
ทาํหนาทีเ่ปนเพยีงตรายางรับหลักการขอเสนอของหนวยงานหลักท้ัง 
4 วงเงินงบประมาณรายจายมิไดมีความสําคัญทางการเมืองมากเทา
การจัดสรรงบประมาณลงเขตการเลือกตั้ง26 ดังจะเห็นไดจากสัดสวน
งบประมาณรายจายตอหัวประชากรในจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนพรรคฝายรัฐบาลจะมีสดัสวนท่ีสงูกวาในจังหวัดท่ีมีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนพรรคฝายคาน27     

 3) การจัดทํางบประมาณ (Budget Formulation)
 สํานักงบประมาณจะนําเสนอปฏิทินงบประมาณ (เปนการ
กําหนดแผนและข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดทํารางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป) เพื่อใหคณะรัฐมนตรีใหความ
เหน็ชอบและแจงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพือ่เปนการเตรียมความ
พรอมในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป (ตัวอยางปฏิทินงบ
ประมาณสําหรับการจัดทํางบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2555 แสดงใน
แผนผังที่ 4) ในข้ันตอนนี้จะมีการดําเนินการตางๆ ดังนี้
 -คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณและปฏิทินงบประมาณ
 -คณะรัฐมนตรี รับทราบการประมาณรายไดประจําป
งบประมาณ

26 รังสรรค ธนะพรพันธุ (2546), การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต, อาง
แลว, หนา 18.
27 World Bank Document (2011), Discussion Paper I: Planning, Budgeting and Fiscal 
Trends, World Bank, Thailand,  p.34. 
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 - การเตรียมการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 2546
 -สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาต ิและสํานกังบประมาณ รวมกันกําหนดรูปแบบ วธิกีาร และจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป
 -สาํนักงบประมาณและสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ รวมกันจัดทําแนวทางแผนปฏิบัติราชการ
 -สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐเตรยีมการ
จัดทําแผนปฏิบัติการราชการ
 เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปแลว สํานักงบประมาณจะมีหนังสือแจงแนวทางการดําเนิน
งานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และคูมือปฏิบัติเกี่ยว
กับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปไปยังสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
 ในสวนของหนวยงาน เมือ่กระทรวงไดรับปฏิทนิงบประมาณ
และคูมือจัดทําคําขอจากสํานักงบประมาณแลว กระทรวงจะแจง
ไปยังหนวยงานในสังกัด เพื่อจัดทําคําของบประมาณสงใหสํานัก
งบประมาณพิจารณา ซึ่งสํานักงบประมาณจะรวมกับสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐพิจารณาขอเสนอรายละเอียด
งบประมาณรายจายประจําป กอนการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป จะมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
 -คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนการบริหารราชการ
แผนดิน
 -สํานักงบประมาณเสนอนโยบายงบประมาณ วงเงิน และ
โครงสรางงบประมาณรายจายประจําป
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 -รองนายกรัฐมนตรีทีรั่บผิดชอบ/รัฐมนตรี มอบหมายนโยบาย
ใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐจัดทํา
เปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวงท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
 -สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ จัดทํา
รายละเอยีดวงเงนิและคําของบประมาณรายจายประจาํป ทีส่อดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการประจําป ประมาณการรายไดประจําป เสนอ
รัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
 เม่ือเสร็จสิ้นขั้นตอนขางตน สํานักงบประมาณจะจัดทําเปน
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พรอมท้ังเอกสาร
งบประมาณเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาและนําเสนอตอรัฐสภา เปนเวลาอยางนอย 2 เดือน กอนวัน
เริ่มปงบประมาณน้ัน28

 แมวาสาํนกังบประมาณจะใชรูปแบบการวางแผนงบประมาณ
ลวงหนาระยะปานกลางท้ังแบบบนลงลางและลางขึ้นบน ภายใต
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรก็ตาม สวน
ราชการตางๆ ก็ยังคงจัดทํางบประมาณแบบไมมีขอจํากัด ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะในกระบวนการจัดทํางบประมาณ สํานักงบประมาณไม
ไดจัดทําเอกสารท่ีแสดงถึงขอจํากัด และทางเลือกตางๆ ใหสวน
ราชการไดรับทราบ และมิไดมีการแจงเพดานวงเงินงบประมาณให
กับสวนราชการตางๆ ไดรับทราบลวงหนา กอนทีจ่ะมกีารเสนอคาํขอ
งบประมาณจากสวนราชการตางๆ แมวาสาํนกังบประมาณจะมีตวัเลข
เบ้ืองตนทีกํ่าหนดไวแลวก็ตาม ทาํใหสวนราชการไมมีแรงจูงใจในการ
จัดลําดับความสําคัญในการของบประมาณของหนวยงานของตนให
อยูภายใตเพดานวงเงินที่จะไดรับ แตกลับนําเสนองบประมาณเกิน

28 กําหนดไวในมาตรา 15 ของพระราชบัญญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ
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กวาจํานวนเงินที่จะไดรับการจัดสรรจริงเปนจํานวนมาก เนื่องเพราะ
ทราบวาสํานักงบประมาณจะตัดทอนจํานวนดังกลาวลงอยูดี29 การ
ใหขอมูลเพดานวงเงินงบประมาณท่ีแตละสวนราชการจะไดนั้น จะ
ทาํใหลดภาระงานของสาํนกังบประมาณในการปรับลดงบประมาณลง 
และเปนการลดตนทุนทางธุรกรรม (transaction costs) ในการเจรจา
ตอรองงบประมาณระหวางสํานักงบประมาณและสวนราชการตางๆ 
ซึ่งจะสงผลใหกระบวนการจัดทํางบประมาณมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 สําหรับเอกสารงบประมาณ (Budget Document) ที่นําเสนอ
ตอรัฐสภาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ี
แกไขเพิ่มเติมไดกําหนดใหรัฐบาลเสนอคําแถลงของนายกรัฐมนตรี 
พรอมดวยขอมูลรายละเอียดตางๆ30 เชน ฐานะการเงินการคลังของ
ประเทศ รายรับรายจายเปรียบเทียบปที่ลวงมาแลว ปที่ขอตั้งงบ
ประมาณรายจายและปปจจบัุน หนีข้องรัฐบาลท่ีมีอยูและท่ีจะขอกูใหม 
เปนตน

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดเตรียมงบประมาณไดแก
 1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 15 
ทีกํ่าหนดใหการจัดทํางบประมาณเปนหนาท่ีของฝายบริหารเพือ่เสนอ
ขออนุมัติตอรัฐสภา
 2. รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 166 การจายเงนิแผนดนิจะ
กระทําไดจะตองขออนุมัตจิากรัฐสภากอน เพราะงบประมาณรายจาย
ของแผนดนิใหทาํเปนพระราชบญัญตั ิซึง่ทาํใหฝายนติบัิญญตัสิามารถ
กํากับดูแลการบริหารราชการแผนดินในแตละปงบประมาณได
 

29 World Bank Document (2011), Discussion Paper I: Planning, Budgeting and Fiscal 
Trends, World Bank, Thailand,  p.37.
30 รายละเอียดอยูในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม
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7.2. การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption)
 กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะเร่ิมข้ึนภายหลังจากท่ีราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการพิจารณาโดย
คณะรัฐมนตรีแลว สํานักงบประมาณจะเตรียมเอกสารงบประมาณ
เพือ่ใหนายกรฐัมนตรีเสนอตอรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎร และวุฒสิภา) 
เพือ่พจิารณา ซึง่การพจิารณารางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจาย
ประจําปของสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย 3 วาระ ดังนี้
 วาระท่ี 1 เปนการพิจารณารับหลักการแหงรางพระ
ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการแตงตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพจิารณารางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจาย
ประจาํปเม่ือผานการรบัหลักการแลว ถาสภาผูแทนราษฎรไมรับหลัก
การ รัฐบาลจะลาออกจากการเปนรฐับาลและใหมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม
 วาระท่ี 2 เปนขั้นตอนการทบทวนวงเงินงบประมาณโดย
ละเอียด โดยการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญ (bud-
get scrunity) ซึง่คณะกรรมาธิการอาจเพิม่มาตราข้ึนใหมหรือตดัทอน 
(การแปรญัตติ) หลังจากนั้นก็เขาสูการพิจารณาเต็มสภาเรียงตาม
มาตรา
 วาระท่ี 3 เปนการพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป (โดยไมมีการอภิปราย) และประธาน
สภาผูแทนราษฎรจะเปนผูเสนอรางพระราชบญัญตัฯิ ตอวฒุสิภาเพือ่
พิจารณาตอไป
 การพิจารณารางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายประจํา
ปของสภาผูแทนราษฎรจะตองใหแลวเสร็จภายใน 105 วัน นับแตวัน
ที่รางพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 168 แหงรัฐ
ธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550)
 วุฒิสภาจะดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป โดยต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนมาเพือ่ศึกษา
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รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเชนเดียวกับสภา
ผูแทนราษฎร และตองพจิารณาใหความ “เหน็ชอบ” หรือ “ไมเหน็ชอบ” 
ใหแลวเสรจ็ภายใน 20 วนั นบัแตวนัทีร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณ
รายจายประจําป มาถึงวุฒิสภา (มาตรา 168 แหงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
2550) ทั้งนี้เวนแตสภาผูแทนราษฎรไดลงมติใหขยายเวลาออกไป
เปนกรณีพิเศษ หากวุฒิสภาไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบตามรางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปนั้น
 หากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ไดรับ
การเห็นชอบจากวุฒสิภาแลว  นายกรัฐมนตรีจะนาํรางพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจายประจําปขึ้นทูลเกลาถวาย เพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปน
กฎหมายตอไป
 หากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปถูก
ยับย้ังไว สภาผูแทนราษฎรสามารถยกรางพระราชบัญญัติฯขึ้น
พิจารณาใหมทันที และถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือ
รางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวา
ก่ึงหนึง่ของสมาชกิท้ังหมดเทาทีมี่อยูของสภาผูแทนราษฎร ก็ใหถอืวา
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
 หากการพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ไมแลวเสร็จและ
ประกาศใชบังคับไมทันเวลา ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 
166 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 16 
บัญญัติวา ใหใชงบประมาณรายจายปที่ลวงแลวไปพลางกอน 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติงบประมาณไดแก
 1) การพิจารณารางพระราชบัญญัติรายจายงบประมาณ
ประจําปของสภาผูแทนราษฎรเปน 3 วาระ ตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2551 ขอ 113
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 2) รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 168 ไดกําหนดระยะ
เวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา
ปใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 105 วัน และ 20 วัน หลังจากไดรับรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตามลําดับ การพิจารณาของสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรจะแปรญัตตเิพิม่เตมิรายการหรือจาํนวนในรายการมิได 
แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจาย
ตามขอผูกพันอยางใดอยางหน่ึง การพิจารณาของวุฒิสภา เปนการ
พจิารณาใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบ จะแกไขเพิม่เตมิใดๆ มิได
 นอกจากน้ัน มาตราน้ียังกําหนดมิใหสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ พิจารณา เสนอ แปรญัตติ หรือกระทํา
การใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมในการใชงบ
ประมาณรายจาย 
 3) ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ขอ 154 กําหนด
วา เมื่อสภาผูแทนราษฎรมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจาํปแลว ใหวฒุสิภาตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญ
ขึ้นมาคณะหน่ึง เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัตินั้น
          
7.3. การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)
 เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ประกาศ
เปนกฎหมายใชบังคับแลว ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวย
งานที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราช
บัญญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 
 สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ผูใชงบ
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ประมาณ  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณราย
จายจะตองวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณให
สอดคลองกบัเปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ตาม
วงเงนิงบประมาณรายจายท่ีระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ซึ่งการบริหารงบประมาณเก่ียวของกับ
การอนุมัตจิดัสรรงบประมาณ การโอนเปล่ียนแปลงรายการ31 และการ
กันเงินเหลื่อมป
 เม่ือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐที่
เกี่ยวของไดสงแผนมายังสํานักงบประมาณแลว สํานักงบประมาณ
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนภายในวงเงินที่
ระบุไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยการอนุมัติเงินประจํางวด
 ในการจายเงินแผนดินของฝายบริหารใหกระทําไดเมื่อมี
กฎหมายอนุญาต โดยใหผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด
ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ32 ใหแกสวนราชการตางๆ ที่
ของบประมาณดังนี3้3

 -สํานักงบประมาณจะพิจารณาเงินประจํางวดท่ีสวนราชการ
ขอเขามา โดยพิจารณาตามลักษณะแผนงาน
 -เม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณแลว 
สวนราชการวางฎีกาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
แลวแตกรณี
 -กรมบัญชกีลางหรือคลังจงัหวดัอนมัุตจิากการพิจารณาหลัก

31หมวด 4 การโอนงบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม
32 ดูระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
33 ณัฐพัชร สถิตพรธนชัย (2553), การคลังสาธารณะ, กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, หนา 
218-222.
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ฐานและรายละเอียดตางๆ ที่สวนราชการเสนอ
 -เมือ่สวนราชการไดรับอนมัุตแิลว จะมีการเบิกเงนิประจาํงวด
ไปใชจายตามท่ีสวนราชการตองการตามท่ีกําหนดไว

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ ไดแก
 1) รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 169 วางหลักเกณฑการ
จายเงินแผนดินของฝายบริหารวา ใหทําไดเฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน
กฎหมายเทานั้น (กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรือ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง) เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะ
จายไปกอนกไ็ด แตตองเปนไป ตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีกฎหมาย
บัญญัติ
 2) พระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําป และพระราช
บัญญตังิบประมาณรายจายเพิม่เตมิ เปนกรอบในการจายเงนิแผนดิน
ใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
 3) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 20 
กําหนดวธิกีารนํางบประมาณไปใชจายหรือกอหนีผ้กูพนัตามพระราช
บัญญตังิบประมาณรายจายประจําป และพระราชบัญญตังิบประมาณ
รายจายเพิม่เติมวา ใหผูอาํนวยการสํานกังบประมาณกําหนดระเบียบ
เกีย่วกับการบริหารงบประมาณ เพือ่ใหสวนราชการและรัฐวสิาหกิจถอื
ปฏิบัติ
 4) พระราชบญัญตัเิงนิคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 6 ไดกําหนด
หลกัการจายเงนิแผนดนิ ใหการส่ังจายเงนิจากบญัชเีงนิคงคลงับัญชทีี ่
2 (บัญชีจาย) หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ใหกระทําไดแตเฉพาะ
ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราช 
บัญญตังิบประมาณเพ่ิมเตมิ พระราชบัญญตัโิอนเงนิในงบประมาณ มติ
ใหจายเงนิไปกอน หรือพระราชกําหนดท่ีออกตามความในบทบัญญตัิ
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แหงรัฐธรรมนูญ
 มาตราน้ียงักําหนดวา ในกรณีทีจ่ายเงนิตามมติใหจายเงนิไป
กอนหรือตามพระราชกําหนดใหตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชในพระราช
บัญญตังิบประมาณประจําป หรือพระราชบัญญัตงิบประมาณเพ่ิมเตมิ
 5) พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ
 6) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม
 7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบ
ประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549

7.4. การควบคุมและติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Monitor-
ing and Evaluation)
 การติดตามประเมินผลงบประมาณหมายรวมถึง ขั้นตอน
การควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหเปนไปตาม
วตัถปุระสงค  เปาหมายการใหบริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ 
ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เอกสารงบ
ประมาณรายจายประจําป และตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ที่เกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา ซึ่งในกระบวนการน้ีเปนการ
ประเมินผลและนําผลลัพธไปปรับในงบประมาณคร้ังตอๆ ไป โดยคาํนงึ
ถึงความคุมคาของการใชงบประมาณ 
 สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตองจดัให
มีระบบติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานดังนี้
 1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ
 2) รายงานประจําป
 สาํนกังบประมาณ จะตดิตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน และ
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ผลการใชจายงบประมาณ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี และใชประกอบ
การบริหารงบประมาณรายจายประจําป และการจัดทํางบประมาณ
รายจายในปงบประมาณตอไป
 ขั้นตอนการตรวจสอบการนํางบประมาณไปใชจาย มีดังนี3้4

 -สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบอยางเปนทางการใน
การเบิกจายเงนิงบประมาณ และการปฏิบัตติามระเบียบวิธขีองแตละ
หนวยปฏิบัต ิตลอดจนผลการดาํเนนิงานของหนวยปฏิบัตใินการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
 -การติดตามการนํางบประมาณไปปฏิบัติ โดยการวิเคราะห
ผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว
 -การประเมินผลของงานและโครงการเม่ือกระทําเสร็จ โดย
พิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการบรรลุเปาหมายท่ี
ตองการ

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมและติดตามประเมินผล
งบประมาณ ไดแก
 1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 
20 กําหนดใหสํานักงบประมาณออกระเบียบวาดวยการบริหารงบ
ประมาณเพ่ือควบคุมการใชจายงบประมาณในข้ันตอนการอนุมัติเงิน
ประจํางวด
 มาตรา 21 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือ กรม
บัญชีกลาง ซึ่งเปนผูควบคุมในข้ันตอนการอนุมัติฎีกาใหเบิกจายเงิน
จากคลัง (pre-audit)

34 ณัฐพัชร สถิตพรธนชัย (2553), การคลังสาธารณะ, กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, หนา 
218-222.



ดวงมณี  เลาวกุล : 91

 2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2542 เปนการตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (post-audit) หรือตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในของ
สวนราชการเอง โดยพระราชบัญญัติวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
มาตรา 15 บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจในการ
กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัตหินาท่ีของ
ผูตรวจสอบภายใน
 แผนผังกระบวนการงบประมาณและกฎหมายท่ีใชในการ
กําหนดอํานาจแสดงในแผนผังที่ 5
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8.ความสอดคลองของบทบัญญติักฎหมายเกีย่วกับการคลงัและ
การงบประมาณของไทยกบัหลกักฎหมายทัว่ไปทางการคลงัและ
การงบประมาณ

หลกักฎหมายท่ัวไปทางการคลังและการงบประมาณคลาสสิก35 มีดังนี้

1.หลักความยินยอมหรืออาํนาจในการอนุมัตงิบประมาณ (Authorita-
tiveness) สาระสําคัญของหลักการน้ีคือการกําหนดใหอาํนาจสงูสดุใน
ดานการงบประมาณเปนของฝายนิติบัญญัติ นั่นคือ มีอํานาจในการ
อนุมัติงบประมาณประจําป และอํานาจในการกําหนดใหฝายบริหาร
จัดทํารายงานผลการบริหารงบประมาณ กฎหมายเก่ียวกับการงบ
ประมาณของไทยมีบทบัญญัติในหลักการน้ี ดังนี้
 1.1 อาํนาจของฝายนติบัิญญตัใินการใหความยินยอมหรือการ
อนมัุตใิหมีการจดัเกบ็ภาษ ีคือ การจดัเกบ็ภาษอีากรหรอืการนาํรายได
จากภาษีอากรไปใชจายจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับอํานาจจาก
ฝายนิติบัญญัติ (Taxation With Representation ที่ไดกลาวไวแลว
ขางตน) กฎหมายของไทย ไมมีบทบัญญตัเิพือ่รับรองหลักการน้ีอยาง

35 อรพนิ ผลสวุรรณ สบายรูป (2553), “กฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานกลางทางการเงินการคลังและ
การงบประมาณของประเทศไทยตามหลักการบริหารการคลังสมัยใหม,” วารสารนิติศาสตร, 
39(4), หนา 717-733.
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ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ในทางตรงกันขามกลับมีบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ ที่เปดชองใหรัฐบาลสามารถตราพระราชกําหนด
ในการเก็บภาษีอากรเม่ือมีความจําเปนเกิดข้ึน (มาตรา 186 แหง
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) ซึ่งจะไมไดผานความยินยอมจากฝาย
นิติบัญญัติเสียกอน 
 1.2 อาํนาจของฝายนิตบัิญญตัใินการใหความยินยอมหรือการ
อนุมัตใินการใชจายเงินงบประมาณ คือ ฝายบริหารจะนําเงนิสาธารณะ
ไปใชจายไมได ถาไมไดรับการยินยอมจากฝายนิติบัญญัติ บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 166 และ 168 
 1.3 อาํนาจของฝายนติบัิญญตัใินการแกไขหรือเปลีย่นแปลง
งบประมาณท่ีฝายบริหารนําเสนอ บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
2550 มาตรา 168 วรรค 3 และวรรค 5
 1.4 การมอบอํานาจเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
 พระราชบัญญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 29 ทว ิ
ไดกําหนดใหมีเงินทุนสํารองจาย และใหฝายบริหารมีอํานาจใชจาย
เงินทุนสํารองจาย ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของราชการ
แผนดิน 

2. หลักระยะเวลาหน่ึงปของงบประมาณ (Annual Basis) เปนเงื่อน
เวลาเริ่มตนและส้ินสุดของกฎหมายงบประมาณท่ีตราข้ึน
 2.1 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 บัญญัติไวในมาตรา 166 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 บัญญัติไวใน 
มาตรา 4 วรรค 3 และ มาตรา 27  วรรค 1 แตก็มีขอยกเวนในพระ
ราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ในกรณีที่งบประมาณมี
ระยะเวลาเกินหนึ่งป คือ 
 1) กรณีงบประมาณรายจายขามป (มาตรา 4 วรรค 2 มาตรา 
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11 มาตรา 27 (1) และมาตรา 28
 2) งบประมาณรายจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปงบ
ประมาณหรือท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหล่ือมป และไดมี
การกันเงินไวตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง 
(มาตรา 27(2)) 
 3) งบประมาณรายจายขามปที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น
กําหนดเวลาและไดมีการกันเงนิไวตามระเบียบขอบังคบัเก่ียวกับการ
เบิกจายเงินจากคลัง (มาตรา 28)
 กรณีที่งบประมาณมีระยะเวลานอยกวาหนึ่งป คือ 
 1) กรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออก
ใชไมทันปงบประมาณใหม ใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปกอนไปพลางกอน (รัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 166 และ
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 16) 
 2) กรณีการตราพระราชบัญญํตงิบประมาณรายจายเพิม่เตมิ 
(พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ มาตรา 17)

3. หลักความเปนเอกภาพของงบประมาณ (Unity) คือเอกสารงบ
ประมาณท่ีจะเสนอตอฝายนิติบัญญัติเพื่ออนุมัติ ตองเปนหนึ่งเดียว 
รวมอยูดวยกัน
 3.1 บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 167 วรรค 
1 และวรรค 2
 3.2 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มาตรา 8 
บัญญัติถึงรายละเอียดของเอกสารที่จะใชในการประกอบการนํา
เสนองบประมาณประจําปตอรัฐสภา แตก็มีขอยกเวนอยูในมาตรา 13 
สําหรับรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่ไมอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักงบประมาณ
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4. หลักงบประมาณรายไดตองมีลักษณะทั่วไป (Universality) คือ 
รายไดตองไมผกูพนักบัรายจายของหนวยงาน รายไดของรัฐตองไมมี
องคกรใดองคกรหน่ึงเปนเจาของ มีสองหลักสําคัญคือ
 4.1 การหามหักรายจายออกจากรายได กลาวคือ องคกร
ของรัฐที่ไดเงินมาตามอํานาจหนาที่ ตองนําเงินที่ไดรับมานําสงเขา
คลัง (พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 4 วรรคหน่ึง มี
ขอยกเวนอยูในมาตรา 4 วรรคสอง)
 4.2 การหามจัดรายไดเพื่อรายจายโดยเฉพาะเจาะจงของ
องคกร กลาวคือ รายไดที่นําสงคลังไมไดเปนขององคกรใดๆ ทั้งนั้น 
(พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 24 วรรค 1 มีขอ
ยกเวนในมาตรา 24 วรรค 2 3 และ 4)

5.หลักงบประมาณรายจายตองมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specifi city) 
 5.1 ขัน้ตอนของการเสนองบประมาณของฝายบริหาร เพือ่ให
ฝายนิติบัญญัติอนุมัติ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.  2550 มาตรา 167  และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 8)
 5.2 ขั้นตอนวิธีการบริหารงบประมาณของฝายบริหาร คือ
การจายเงินแผนดินจะกระทํา ไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมาย
เทานัน้ เวนแตในกรณีจาํเปนเรงดวนรฐับาลจะจายไปกอนกไ็ด แตตอง
เปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 169) และการกําหนดใหฝายบริหารใชจายงบ
ประมาณตามหนวยงานและแผนงานท่ีไดระบุไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปจะเปลี่ยนแปลงไมได นั่นคือ การหาม
โอนระหวางหนวยงาน ระหวางรายการ (แผนงาน) (พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 18 วรรค 1 และ มาตรา 19 
วรรค 1 แตมีขอยกเวนในมาตรา 18 (1) 18 (2) และ มาตรา 19)
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6.หลักดุลยภาพของงบประมาณ (Balance) คือการกําหนดงบ
ประมาณแผนดินจะตองคํานงึถึงดุลยภาพระหวางรายรับและรายจาย 
(พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 9 เปนการ
กําหนดเพดานการกูเงินของรัฐบาล)

7.หลักการตรวจสอบได
 7.1 การตรวจสอบในชวงกอนการใชงบประมาณ
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไดใหอํานาจฝายนิติบัญญัติในการ
ตรวจสอบฝายบริหารชวงการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
ตางๆ เนื่องจากงบประมาณรายจายแผนดินจะตองทําเปนพระราช
บัญญัติ (มาตรา 166 และ 168) 
 7.2 การตรวจสอบภายหลังการนํางบประมาณไปใช หรือ
การควบคุมตรวจสอบภายหลงัสิน้ปงบประมาณ ผูตรวจสอบคอื คณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. 2542 และระเบยีบคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผนดินวาดวยวินยัทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544) และ
ฝายนิติบัญญัติโดยรัฐสภา ทําหนาที่พิจารณารายงานการตรวจเงิน
แผนดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
 7.3 การควบคุมและตรวจสอบโดยฝายบริหาร ไดแก 
 -สํานักงบประมาณ วาดวยเร่ืองการจัดสรรเงินประจํางวด 
ฯลฯ (พระราชบญัญัตวิธิงีบประมาณ พ.ศ. 2502 หมวด 5 การควบคุม
งบประมาณ) และพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 6 10 
และ 11
 -กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ควบคุมโดยวิธีการเบิก
เงิน และการตรวจและอนุมัติฎีกา
 7.4 การตรวจสอบโดยองคกรภายนอก ไดแก
 -คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ 
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พ.ศ. 2550 มาตรา 242-244 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการตรวจเงินแผนดิน และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544)
 -คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 246-251 และพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542)

8.หลกัความโปรงใส หลักเสถยีรภาพ หลกัประสิทธภิาพ บทกฎหมาย
ทีบั่ญญตัริองรับหลักการน้ีมีนอย และไมชดัเจน แตรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
2550 ไดกําหนดใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐขึน้ (รัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 167 วรรค 3) ซึง่จะเปนกรอบในการใชจายเงินของ
รัฐ โดยท่ีหลักเกณฑตางๆ ในกฎหมายจะเปนการสงเสริมใหเกดิความ
โปรงใส ความมีเสถียรภาพ และความมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
งบประมาณ นอกจากน้ันมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 
มาตรา 84  กําหนดใหควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อ
สนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคง
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9. ประเด็นที่พึงพิจารณาในกระบวนการงบประมาณแผนดิน

1.บทบาทของรัฐสภากับการตรวจสอบถวงดุลการใชจายของฝาย
บริหาร
 รัฐสภามีบทบาทในการตรวจสอบถวงดุลการใชจายของฝาย
บริหารไดคอนขางนอย เนื่องจากสาเหตุหลายประการดังนี3้6

 1) การลงมติตางๆ ในรัฐสภาทํางานดวยกลไกเสียงขาง
มาก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เสียงขางมากในสภาฯก็มาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครัฐบาล ซึ่งมีแนวโนมสนับสนุนฝาย
บริหาร (รัฐบาล) สมาชกิสภาผูแทนราษฎรพรรคฝายคานจงึเปนเสยีง
สวนนอย ยอมไมสามารถทําหนาทีต่รวจสอบถวงดุลรัฐบาลได และถา
ยิ่งรัฐบาลสามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสียงสวนใหญได
เกือบท้ังหมด ก็จะย่ิงเปนอุปสรรคตอการใชรัฐสภาเปนกลไกในการ
ตรวจสอบถวงดุล ทําใหเกิดเผด็จการทางรัฐสภาได
 2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีแนวโนมท่ีจะเขาไปเปนพวก

36 จรัส สุวรรณมาลา (2553), ประชาธิปไตยทางการคลังไทย, อางแลว, หนา 179-185.
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กับฝายบริหาร เพื่อใหตนไดรับประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณ
มากท่ีสุด ดังจะเห็นไดจาก การผลักดันใหมี “งบ ส.ส.” ในชวง
ปงบประมาณ 2521-2540 และไดยกเลิกไป และมีการพยายามฟน 
“งบ ส.ส.” ขึน้มาใหมในปงบประมาณ 2552 ซึง่นบัวาเปนการแสวงหา
ประโยชนจากอํานาจหนาท่ีของบรรดา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่ง
นอกจากจะเปนการทําลายระบบการตรวจสอบถวงดลุท่ีสาํคญัทีส่ดุใน
กระบวนการงบประมาณภาครัฐแลว ยงัเปดชองใหเกดิการคอรรัปช่ัน
เชิงนโยบายข้ึนในกระบวนการงบประมาณภาครัฐอีกดวย
 3) รัฐสภาไทยไมมีระบบปฏิบัตกิารสนับสนุนดานการวิเคราะห
นโยบายการเงินการคลังของประเทศ ดังนั้นจึงตองอาศัยผลการ
วเิคราะหและการประมาณการตางๆ ทีน่าํเสนอโดยฝายบริหาร รัฐสภา
ยอมไมสามารถใชเปนฐานการตรวจสอบถวงดุลรัฐบาลได

2. รายจายงบกลาง
  รายจายงบกลาง เปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวน
ราชการและหนวยงานอื่นของรัฐไปใชจายนอกเหนือจากงบประมาณ
ที่ไดรับปกติ และรายจายงบกลางท่ีตั้งไวเปนคาใชจายเฉพาะเรื่อง 
รายจายงบกลางสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ37

 1) คาใชจายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐท่ีเปนไปตาม
กฎหมาย ซึ่งทุกหนวยงานใชจายในรายการเดียวกัน เพื่อใหสามารถ
เกลีย่งบประมาณกันไดและเพือ่กอใหเกดิความยืดหยุนในการบริหาร
งบประมาณ ไดแก เบีย้หวัด บําเหนจ็บาํนาญ เงนิชวยเหลอืขาราชการ 
ลูกจาง พนกังานของรฐั เงนิเล่ือนขัน้เลือ่นอนัดบัเงนิเดอืนและเงนิปรับ
วุฒิขาราชการ เงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ 

37 จรัส สุวรรณมาลา (2553), ประชาธิปไตยทางการคลังไทย, อางแลว, หนา 169-173.
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เงินสมทบลูกจางประจํา และคาใชจายในการรักษาพยาบาลของ
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ
 2) คาใชจายเฉพาะกรณีที่ยังไมสามารถกําหนดเปาหมาย
หรือวงเงินคาใชจายที่แนนอนได ไดแก คาใชจายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนิน
และตอนรับประมุขตางประเทศ และเงินสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน คาใชจายตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐ ไดแก คา
ใชจายในการดําเนินการรักษาความม่ันคงของประเทศ เงินราชการ
ลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ และคาใชจายท่ีตั้งไวเปนคา
ใชจายเฉพาะเร่ืองตามนโยบายและความเหมาะสมท่ีเกิดข้ึนในแตละ
ปงบประมาณ เชน คาใชจายชําระหน้ีกองทุนหมูบาน คาใชจายพฒันา
จังหวัดชายแดนภาคใต คาชดเชยคางานส่ิงกอสราง เปนตน
 3) การจัดทําและการบริหารรายจายงบกลางเปนประเด็นขอ
โตแยงทางการเมืองและการคลังมาโดยตลอด เนื่องเพราะการต้ังงบ
กลางไมไดมีการแสดงแผนการใชจายเงนิในรายละเอยีด ซึง่เปดโอกาส
ใหฝายบริหารใชดุลพนิจิใชจายงบกลางไดอยางเต็มท่ี เปนการเปดชอง
ใหฝายบริหารสามารถใชงบกลางในการสรางความนิยมทางการเมือง
ได (เชนโครงการ SML ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหผูกพันงบกลาง) 
 รายจายหลายรายการท่ีเปนงบประมาณตามสิทธิของบุคคล
ภาครัฐ ซึ่งเปนงบประจําสามารถประมาณการและทําแผนการใช
จายเงินได ไมควรถูกกําหนดไวในรายจายงบกลาง เพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในการจัดทําและบริหารงบประมาณ 

3.รายจายรัฐวิสาหกิจ
 รายจายของรัฐวิสาหกิจในสวนที่เปนเงินอุดหนุนจากงบ
ประมาณแผนดินเทานั้นที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และผานกระบวนการงบประมาณตามปกติ คือผาน
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การตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเงินอุดหนุนในสวนนี้มีจํานวน
ไมมากนัก (คิดเปนรอยละ 4.7 ของงบประมาณรายจายประจําป 
2554) โดยสวนใหญแลวรฐัวสิาหกจิจะอาศยัเงนิทนุของตนเอง ซึง่ราย
ไดที่เปนเงินทุนในสวนนี้ไมตองนําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง แตอยางไร
ก็ตามรัฐวิสาหกิจตองเสนอแผนการใชจายในการลงทุนประจําป
เพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี การพิจารณาแผนการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจไมไดพิจารณาพรอมกับการกําหนดวงเงินงบประมาณ
รายจายประจําป แตพิจารณาเปนรายรัฐวิสาหกิจหลังจากที่
งบประมาณแผนดินผานรัฐสภาแลว ซึ่งทําใหวงเงินงบประมาณ
รายจายประจําป มิไดครอบคลุมงบประมาณการใชจายในสวนนี้ 
 
4.วินัยทางการคลังกับการใชเงินนอกงบประมาณ
 การใชจายเงินนอกงบประมาณ ไดแก การดําเนินตาม
นโยบายของรัฐโดยหนวยงานอ่ืน การดําเนินนโยบายผานกองทุน
เงินหมุนเวียนรายจายจากเงินชวยเหลือจากตางประเทศ รายจาย
จากเงินกูจากตางประเทศ รายจายของหนวยการปกครองทองถิ่น 
หรือการบริหารราชการสวนทองถิ่น เงินบํารุงสถาบันการศึกษาและ
สาธารณสุข และเงินบริจาคหรือผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ38

 เงินนอกงบประมาณเปนรายรับของหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่ไมตองนําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง ดังนั้นการใชเงินนอก
งบประมาณจึงไมตองตรากฎหมายเพ่ืออนุญาตเบกิจายจากคลัง การ
ตัดสินใจในการใชจายเงินนอกงบประมาณข้ึนอยูกับดุลพินิจของฝาย
บริหาร โดยท่ีฝายนิติบัญญัติไมสามารถถวงดุลฝายบริหารได เงิน
นอกงบประมาณท่ีสําคัญไดแก เงินทุนหมุนเวียนตางๆ และเงินกูตาง
ประเทศท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 

 38 ณัฐพัชร สถิตพรธนชัย (2553), การคลังสาธารณะ, กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, หนา 
105-110.
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 เงินทุนหมุนเวียนมีเปนจํานวนมาก การใหอํานาจการใชเงิน
ทุนหมุนเวียนจึงกระจายอยูตามสวนราชการตางๆ ที่รับผิดชอบ โดย
ทั่วไปไมมีการกําหนดแผนการใชจายหรือวงเงินที่จะใชจายประจํา
ป การจัดสรรรายจายใชวิธีพิจารณาเปนรายโครงการ แตการใชจาย
เงินทุนหมุนเวียนมีผลกระทบตอปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
กรณีที่เงินทุนหมุนเวียนมีขนาดใหญ และการจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต39

 
5. มาตรการก่ึงการคลังกับความเส่ียงทางการคลัง
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มิไดกําหนด
ขอบเขตการจดัทํางบประมาณรายจาย และการใชจายเงนิของรัฐไวให
ชัดเจนและครอบคลุม ทําใหรัฐบาลจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
ปครอบคลุมรายจายของรัฐเพียงบางสวนเทานั้น จึงเปนการเปดชอง
ใหรัฐบาลหันมาใชจายผานมาตรการก่ึงการคลัง40 ซึ่งไมตองจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปเสนอตอรัฐสภา ขณะเดียวกันรัฐสภาก็มิได
ทักทวงหรือดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายวิธีการงบประมาณให
ชัดเจน41 

39 รังสรรค ธนะพรพันธุ (2546), การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต, อาง
แลว.
40มาตรการก่ึงการคลัง นอกจากจะเปนการดําเนินงานผานสถาบันเฉพาะกิจของรัฐแลว ใน
ความหมายกวางยังรวมถึง การใชมาตรการดานราคา มาตรการสินเชือ่และดอกเบ้ีย มาตรการ
ควบคุมหรือผูกขาดตลาด ฯลฯ ซึ่งดําเนินการผานกลุมกระทรวงเศรษฐกิจ (กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกรทรวงคมนาคม)
41 จรัส สุวรรณมาลา (2553), ประชาธิปไตยทางการคลังไทย, อางแลว, หนา 79.
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 กฎหมายไดกําหนดกรอบการขาดดุลทางการคลังสําหรับ
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไว แตไมมีกฎหมายใดกําหนด
กรอบการขาดดุลทางการคลังอันเนื่องมาจากมาตรการกึ่งการคลัง
ไวแตอยางใด จึงเปดชองใหรัฐบาลเลือกใชมาตรการน้ีในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ การใชมาตรการก่ึงการคลังนี้มีความยืดหยุนและ
คลองตัวในการใชจายไดมากกวา เพราะไมตองผานความเห็นชอบ
จากรฐัสภา42 การใชมาตรการก่ึงการคลังนี ้จะทาํใหขาดความโปรงใส 
ขาดการตรวจสอบถวงดุล และอาจทําใหเกิดภาระหน้ีที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคตได (Contingent Liabilities) โดยท่ีประชาชนไมไดรับรูหรือให
ความเห็นชอบแตอยางใด ซึ่งจะทําใหเกิดความเส่ียงทางการคลังขึ้น
ได ถาไมมีการดําเนินมาตรการน้ีอยางรอบคอบ
 ตัวอยางมาตรการ ก่ึงการคลังที่ มีการดําเนินการใน
ประเทศไทยในชวง 3 ปที่ผานมาแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งจะเห็นตัวเลข
การใชจายภายใตมาตรการน้ีอยูในระดับท่ีคอนขางสูง 
 พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 ไดมี
การกําหนดกรอบเพดานการกูเงนิไว แตกลับไมมีกฎหมายใดกําหนด
กรอบเพดานภาระหน้ีที่รัฐบาลพึงกระทําได มีแตเพียงการกําหนด
ไวในกรอบความย่ังยืนทางการคลังเทานั้น ที่ผานมารัฐบาลไดขยาย
กรอบความย่ังยนืทางการคลังใหมีเพดานสดัสวนหนีส้าธารณะคงคาง
ตอ GDP ใหสูงขึ้นเรื่อยๆ (แมวาจะยังนอยกวามาตรฐานสากลก็ตาม) 
เพื่อเปดชองใหรัฐบาลสามารถชะลอการจายหน้ีและกอหนี้ไดมากข้ึน 
 กรอบความย่ังยืนทางการคลัง ทีก่ระทรวงการคลังกําหนดไว
ไดแก

42 ในประเทศญ่ีปุนกมี็การใชมาตรการก่ึงการคลัง แตการใชมาตรการดังกลาวจะตองผานความ
เห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน
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 -ยอดหน้ีสาธารณตอ GDP ไมเกิน รอยละ 60 
 -ภาระหน้ีรัฐบาลตองบประมาณไมเกินรอยละ 15 
 -สามารถทํางบสมดุลไดตัง้แตปงบประมาณ 2548 เปนตนไป 
 -สดัสวนงบลงทนุตองบประมาณรายจายไมตํา่กวารอยละ 25
 นอกจากน้ี ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหน้ี
สาธารณะ พ.ศ. 2549 กําหนดเกณฑในการจัดทําแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจําปงบประมาณเพ่ิมเติมวา ในสวนของการกูเงินจาก
ตางประเทศวงเงินกูตามแผนเมื่อรวมกับวงเงินที่คาดวาจะกูใน 5 ป
ถดัไปแลว สดัสวนภาระหน้ีตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสนิคา
และบริการ (Debt Service Ratio) ตองมีอตัราโดยเฉลีย่ไมเกนิรอยละ 9
(สําหรับเกณฑมาตรฐานของธนาคารโลก สัดสวนหนี้สาธารณะตอ 
GDP อยูที่รอยละ 80 และ Debt Service Ratio ของประเทศอยูที่
รอยละ 25) กรอบความย่ังยืนทางการคลังของไทยแสดงในตารางท่ี 3 

6.รายจายภาษี
 รายจายอีกประเภทหน่ึงที่นอกเหนือจากรายจายตามงบ
ประมาณรายจายประจําป และเงินนอกงบประมาณแลว ก็คือราย
จายภาษี (tax expenditure)43 ซึ่งอยูในรูปแบบของการยกเวนภาษี
ใหกับผูเสียภาษี กฎหมายภาษีเปดชองใหฝายบริหารมีอํานาจในการ
ใชมาตรการใหสทิธพิเิศษทางภาษ ีและไมมีกลไกการตรวจสอบเพียง
พอ ฝายบริหารยอมมีแนวโนมท่ีจะใชมาตรการเหลานี้ กฎหมายท่ี
รองรับมาตรการรายจายภาษี เปดชองใหรัฐบาลสามารถดําเนินการ
มาตรการรายจายภาษีไดตลอดเวลา และไมมีเพดานจํากัดปริมาณ
ทําใหรายจายภาษีกลายเปนการใชจายท่ีไมมีเพดานจํากัด นอกจาก

43 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เชิดชัย ขันธนะภา และคณะ (2552), รายงานการวิจัยเร่ืองผล
กระทบของการใชจายภาษีในระบบการคลังของประเทศ, สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
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นั้นรัฐบาลจะตองมีการรายงานการใชจายประเภทรายจายภาษีวา 
กอใหเกดิประโยชนตอประเทศชาติอยางไร และรัฐบาลตองสูญเสยีราย
ไดภาษีอากรที่เกิดจากการใหสิทธิพิเศษทางภาษีตางๆ เปนจํานวน
เงนิเทาไหรในแตละปงบประมาณ (กําหนดในรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 2550 
มาตรา 167) รายจายภาษีควรถือเปนรายจายสาธารณะประเภทหน่ึง 

 3 
  2545-2554 

 
 

. .  GDP (%)  (%)  (%)  
2545 55.82 10.40 21.9  
2546 50.99 10.74 21.1  
2547 49.64 10.34 25.2  
2548 47.78 10.25 25.5  
2549 42.75 9.62 26.3  
2550 38.79 10.04 24.0  
2551 36.92 9.63 24.1  
2552 45.55 9.24 22.0  
2553 42.39 11.64 12.6  
2554 51.10 9.14 16.7  

:  
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10.กระบวนการกําหนดงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เมื่อกลาวถึงกระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดินในปจจุบัน คง
มิอาจละเลยทีจ่ะกลาวถงึงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เนื่องจากสัดสวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอ
รายไดสุทธิของรัฐบาลในปงบประมาณ 2554 อยูที่รอยละ 26.1444 
ซึ่งสัดสวนนี้คิดเปนราว 1 ใน 4 ของรายไดสุทธิทั้งหมดของรัฐบาล 
นับวาเปนสัดสวนที่มีนัยสําคัญตองบประมาณท้ังหมดของประเทศ
ในภาพรวม บทความน้ีจะกลาวถึงกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยสังเขปเทานัน้ และ
จะไมกาวลวงไปถงึกระบวนการกําหนดงบประมาณภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

44 สํานักงบประมาณกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวเสนอคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
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การกระจายอํานาจทางการคลังไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน45

 รัฐธรรมนูญฯ ตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดกําหนดให
มีการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั่นคือเปนการ
กระจายอํานาจจากรัฐบาลไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
เกิดความเปนอิสระในการตัดสินใจและทําหนาที่แทนรัฐบาลในการ
ดูแลและใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น ในสวนของการ
กระจายอํานาจการคลังไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น รัฐบาล
ไดกําหนดแหลงรายไดประเภทตางๆ ใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจในการบริหาร
งบประมาณดังกลาว การกําหนดแหลงรายไดนัน้ อาศยักฎหมายตางๆ 
ทัง้ทีเ่ปนกฎหมายจัดต้ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 
และพระราชบัญญตักํิาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายสําคัญที่มี
สวนในการกําหนดแหลงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจทางการคลังฯ ไดมีการ
ระบุถงึประเภทของแหลงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่แตละ
ประเภทเพ่ิมเตมิจากกฎหมายตางๆ ท่ีมีอยูกอนแลว ทัง้นีก้ารกําหนด
ประเภทรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีความแตกตาง
กันไปตามสภาพโครงสรางพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ ภารกิจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่แตละประเภท รวมท้ังขึน้อยูกับปจจยั
ทางการเมืองทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน

45 ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร, รางรายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาคระยะปานกลางภายใตโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหการ
ปรับปรุงฐานขอมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและการศึกษา
วิจัยเพื่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะปานกลาง, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, มิถุนายน 2554, หนา 7-1-7-10.
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 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีบทบาทในฐานะเปนผูกําหนดนโยบายการกระจายอํานาจ
โดยมีหนาที่ออกแบบวิธีและสูตรการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ผูนาํไปปฏิบัตใิชคือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิ่น สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
ประกอบดวยตวัแทนจาก 3 กลุมคือ กลุมแรกประกอบดวยผูแทนของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับลักษณะงานตางๆ ของรัฐบาลท่ีทําหนาท่ี
ถายโอนภารกิจหนาท่ีไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมท่ีสอง
ประกอบไปดวยผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกลุมท่ีสาม
มาจากผูเชีย่วชาญจากหลากหลายสาขาท่ีเกีย่วกับการกระจายอํานาจ
 หนาที่หลักประการหน่ึงของคณะกรรมการฯท่ีตองปฏิบัติ
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจก็คือ การทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณจากสวน
กลางท่ีจดัสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึง่โครงสรางของคณะ
กรรมการฯ ที่มีลักษณะเปนไตรภาคีเชนนี้ ในการกําหนดหลักเกณฑ
หรือวธิกีารจัดสรรงบประมาณ มักจะหนีไมพนการเจรจาตอรองวงเงิน
ทีจ่ะไดรับการจัดสรรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ประเภทตางๆ ซึง่
ตางฝายก็ตางตองปกปองสดัสวนรายไดของตนใหไดมากท่ีสดุ ดังนัน้
หลกัเกณฑหรือวธิกีารจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางท่ีจดัสรรใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ทีค่ณะกรรมการฯ กําหนดข้ึน อาจจะมิใช
หลักเกณฑที่เหมาะสมท่ีสุด
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะสามารถออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นประเภทการคลัง (หมายความรวมถึงขอบัญญัติเกี่ยวกับ
งบประมาณ การดําเนินการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนการเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมบางประเภท) ได โดย
สาระสําคัญนั้นไดกําหนดไวในกฎหมายตางๆ ดังนี้46

46 นันทวัฒน บรมานันท (2552), การปกครองสวนทองถิ่น, พิมพคร้ังที่ 5, กรุงเทพฯ: 
วิญูชน, หนา 181-183.
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 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2542 โดยรวมคือ กฎหมาย
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดจากภาษีอากร 
คาธรรมเนียม และเงินรายได โดยแยกประเภทไวดังนี้
 -เทศบาล เมืองพัทยา และอบต. กําหนดไวในมาตรา 23 ให
มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดจากท่ีตางๆ รวม 
20 กรณี
 -องคกรบริหารสวนจังหวัด กําหนดไวในมาตรา 24 ใหอบจ. 
มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดจากท่ีตางๆ รวม 
13 กรณี
 -กรุงเทพมหานคร กําหนดไวในมาตรา 25 ใหกทม.มีรายได
จากภาษอีากร คาธรรมเนยีม และเงินรายไดจากทีต่างๆ รวม 21 กรณี
พระราชบัญญัตฉิบับน้ีสวนใหญจะกําหนดใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่เปนผูมีอาํนาจในการออกขอบัญญตัทิองถิน่เพือ่ใหไดมาซ่ึงรายได
เหลานั้น 
 2) กฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนด
อาํนาจในการออกขอบัญญัตทิางดานการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไวหลายกรณี คือ
 -ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิม่เตมิ งบประมาณท้ังสองนี ้กฎหมายไดกําหนดให
จัดทําเปนขอบัญญัติทองถิ่น และหากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกไมทนัปงบประมาณใหม 
กฎหมายก็ไดบัญญัตใิหใชงบประมาณรายจายในปงบประมาณท่ีแลว
มาไปพลางกอน เชนเดียวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ของรัฐบาล
 -การดําเนินการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการพาณิชยเพื่อหา
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รายไดเขาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนอกเหนือจากรายไดหลัก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการดําเนินการเทศพาณิชยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําเปนขอบัญญัติจังหวัด
 -การเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพิ่ม และ
คาบริการบางประเภท ทั้งพระราชบัญญัติแผนฯ 2542 และกฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดท่ีมาของรายไดไววา ราย
ไดสวนหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมาจากภาษีอากร คา
ธรรมเนียมตางๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอ
บัญญัติทองถิ่นเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มข้ึนจากอัตราที่เก็บตาม
ประมวลรัษฎากร 
 -การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน กทม.และเมืองพัทยา
สามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของตนได  ดังท่ีบัญญตัไิวในมาตรา 94(4) แหงพระราชบัญญตัริะเบียบ
บริหารราชการกทม. พ.ศ. 2528 และบัญญัติไวในมาตรา 70 (5) แหง
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา 2542
 -การจําหนายพันธบัตร กทม.และเมืองพัทยาสามารถออก
ขอบัญญัติเกี่ยวกับรายไดที่เกิดจากการจําหนายพันธบัตรของตนได
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 117 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกทม. พ.ศ. 2528 และบัญญัติไวในมาตรา 89 (6) แหง
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
 -เงินกู เมืองพัทยาสามารถออกขอบัญญัติเกี่ยวกับรายไดที่
เกิดจากเงินกูไดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 89 (6) แหงพระราชบัญญัติ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542
 3) กฎหมายอ่ืน ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมอบอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทอง
ที่ พ.ศ. 2508 ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางประเภท
สามารถออกขอบัญญตัทิองถิน่ลดหยอนภาษบํีารุงทองท่ีสาํหรบัท่ีดิน
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ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นได เปนตน
 โครงสรางรายไดทีกํ่าหนดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภทท่ีมีอยูในกฎหมายตางๆ สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4 
 แหลงรายไดที่มาจากการจัดเก็บเองของทองถิ่น เปนกลไก
ในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการใหบริการสาธารณะ 
คือเมื่อมีการรวมรับภาระตนทุนใหบริการแลว การตัดสินใจถึงขนาด
และคุณภาพการใหบริการจะเปล่ียนจากการทําการโดยฝายบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียงฝายเดียวเปนการรวมคิดรวม
ทํากับประชาชนผูรวมจายเงิน เพื่อเปนรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในรูปแบบของรายไดประเภทตางๆ47 
 นอกจากแหลงรายไดที่มาจากการจัดเก็บเองของทองถ่ิน
แลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสภาพการณในปจจุบัน ยังมี
ความจําเปนที่จะตองพึ่งการหาเงินทุนจากแหลงภายนอกซึ่งไดแก
การจดัสรรภาษหีรอืเงนิอดุหนนุจากรฐับาล เนือ่งจากองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ตองเผชญิกบัขอจาํกัดของรายไดในทองถิน่ทีไ่มเพยีงพอ
ตอการจัดหาบริการสาธารณะ
 สัดสวนประเภทรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ไทยในปจจบัุนแสดงในตารางท่ี 5 จะเห็นไดวารายไดทีอ่งคกรปกครอง
สวนทองถิน่จดัเก็บเองมีสดัสวนคอนขางนอยเมือ่เทยีบกับรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด คือ ในสวนของรายไดที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเองโดยสวนใหญแลวจะคิดเปนสัดสวน
ไมเกินรอยละสิบของรายไดทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนตนมา จึงทําใหการพึงพิงรายไดจาก

47 ไมไดหมายความวาประชาชนจะตองเปนผูรับภาระตนทุนการใหบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ทัง้หมด เพราะขนาดของฐานรายไดทีมี่อยูในแตละทองถิน่คงไมมีขนาดทีม่ากเพยีง
พอกับตนทุนของการใหบริการสาธารณะท้ังหมด จึงเปนเรื่องยากท่ีจะเกิดข้ึน 
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ภาษจีดัสรรจากรัฐบาลและเงินอดุหนุนมีทศิทางท่ีเพิม่สูงข้ึนเปนลําดับ 
ดังนั้นจะเห็นไดวาความเปนอิสระและความสามารถทางการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยยังอยูในระดับท่ีตํ่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนที่มีการกระจายอํานาจทางการคลัง รัฐบาลจึงตองหาทาง
พัฒนาศักยภาพความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีมากข้ึน 
 แนวโนมการจดัสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในชวง 10 ปทีผ่านมา พบวา รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใน
ภาพรวมท้ังประเทศมีขนาดงบประมาณท่ีเพิม่สูงขึน้ (พระราชบัญญตัิ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสัดสวนรายไดตอรายไดสุทธิของ
รัฐบาลไมนอยกวารอยละ 35 ภายในป 2549 และปจจุบันกฎหมาย
ไดกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใหไมตํา่กวา รอยละ 
25 ของรายไดสุทธิของรัฐบาลในแตละปงบประมาณ และมีเปาหมาย
ใหถึงรอยละ 35 ในทีสุด) โดยขนาดงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนนั้นมาจาก
แหลงรายไดสําคัญ 2 ประเภท ไดแก รายไดจากภาษีจัดสรร และราย
ไดจากเงินอุดหนุน ซึ่งในทางทฤษฎีการคลังรายไดทั้ง 2 ประเภทน้ัน
ถือเปนรูปแบบรายไดในลักษณะการอุดหนุนจากรัฐบาลท้ังสิ้น โดย
มีความแตกตางกันที่ขั้นตอนและกระบวนการจัดสรรรายไดระหวาง
ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุน กลาวคือ 
 1) ภาษีจัดสรร หรือภาษีรวม (Tax Sharing) เปนภาษีที่มี
การกําหนดหลักเกณฑตามกฎหมายอยางเครงครัดชัดเจน โดยจะมี
การกําหนดวิธีการแบงรายไดจากภาษีประเภทใดประเภทหน่ึง หรือ
หลายประเภทใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ตามอตัราและฐานการ
จัดสรรท่ีมีการกําหนดไว โดยเปาหมายในการจัดสรรเงินรายไดใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ในลักษณะน้ีก็เพือ่ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่มีอสิระในการตัดสินใจใชจายเงนิดังกลาวไปตามภารกิจทีอ่ยูใน



ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการใชจายของ
องคกรปกครองสวนทองถานจะไมมีขอผูกพันหรือถูกกําหนดการใช
จายอยางในกรณีการจัดสรรรายไดประเภทเงินอุดหนุนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 2) เงินอุดหนุน (Grants) เปนอํานาจการตัดสินใจจัดสรร
งบประมาณโดยรัฐบาล ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของเงินอุดหนุน จึงเปนการใชจายงบ
ประมาณในเชิงนโยบายเปนสําคัญ โดยเปาหมายของการจัดสรรเงิน
อดุหนุนคอื การทําใหนโยบายการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยท่ัวไปเงินอุดหนุนประกอบดวย 3 ลักษณะ ไดแก 
 (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (General Grant) หมายถึงเงินโอน
ที่รัฐบาลกลางจัดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ใชจายโดยท่ัวไปในภารกิจตางๆ โดยไมมีเงือ่นไข
ขอจํากัด เงินอุดหนุนในลักษณะนี้สรางความยืดหยุนทางการคลังให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถเบิกจายงบประมาณสําหรับภารกิจที่มีความเรงดวน หรือมี
ความจําเปนอยางเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ไดอยางคลองตัวและอิสระ  
 (2) เงินอุดหนุนแบบกอน (Block Grant) เปนงบจัดสรร
ประเภทหนึ่งที่รัฐบาลกลางจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีการระบุเงื่อนไขในการจัดทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งตามท่ีมีการ
ตกลงกนั แตการใชจายนัน้ยังคงใหความอสิระแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการบริหารคาใชจายจากเงินดังกลาว 
 (3) เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ (Specifi c Grant) เปนเงนิอดุหนุนที่
ไมไดใหอสิระในการบริหารงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เปนการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการภารกิจอยางเฉพาะเจาะจงเปนรายกิจกรรม 
การจัดสรรเงินอุดหนุนในลักษณะเฉพาะกิจนี้เปนเคร่ืองมือหนึ่งของ
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รัฐบาลในการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําภารกิจบาง
อยางทีรั่ฐบาลเหน็ควรใหทาํ ในทางปฏิบัตกิารรับเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ
นี ้จะตองมกีารต้ังคาํขอจากทองถิน่มายังกรมสงเสรมิการปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานท่ีจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กระบวนการจัดสรรงบประมาณในลักษณะน้ี 
ไมไดมีหลักเกณฑที่ชัดเจน การจัดสรรข้ึนอยูกับดุลพินิจของกรมสง
เสรมิการปกครองสวนทองถิน่ ทาํใหเกดิความสุมเสีย่งตอการเกดิการ
แสวงหาคาทางเศรษฐกิจ (rent-seeking) จากกระบวนการจัดสรรงบ
ประมาณข้ึนได 
 เปนทีน่าสงัเกตวา หากวธิกีารจัดสรรงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดเนนไปในลักษณะการจัดสรรเงินอุดหนุนเปน
สาํคัญ อาจสงผลใหการใหบริการสาธารณะในพ้ืนทีเ่ปนการตอบสนอง
ตอแนวนโยบายของรฐับาลมากกวาการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ เนื่องเพราะขาดความเปนอิสระในการตัดสินใจ
ในการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไมทํา
ใหเกิดการสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมตัดสินใจเพื่อกําหนด
ทิศทางการใหบริการสาธารณะในพ้ืนที่
 เมื่อเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณท้ังในสวนของภาษี
จัดสรร และเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ เมื่อ
พิจารณาแนวโนมสัดสวนระหวางภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุน พบวา
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทัง้ 2 ประเภทมีสดัสวนทีผ่กผนั
กันเสมอ (แผนภาพที่ 1) จึงตองตั้งคําถามกับการกระจายอํานาจ
ทางการคลังวา การกําหนดทิศทางการจัดสรรงบประมาณใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ควรมีลักษณะเปนเชนใดระหวาง การกําหนดการ
จัดสรรรายไดแบบใชกฎหมายในการกําหนดอยางชัดเจน หรือใช
แนวทางการกําหนดเกณฑการจัดสรรตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
ซึง่ความแตกตางของวิธกีารจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครอง
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สวนทองถิน่ จะมผีลตอการวางแผนการบริหารงบประมาณแผนดนิใน
ภาพรวมตอไป

 1: 
 

 
: 
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11.บทสรุป

กระบวนการกําหนดงบประมาณแผนดินของประเทศไทย มีกฎ กติกา
ตางๆ ที่ใชเปนกติกาในการเลนเกม (rules of the game) ของผูมีสวน
ไดสวนเสีย (stake holders) จากกระบวนการกําหนดงบประมาณ
แผนดินอยูเปนจํานวนมาก นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยเปนตนมา จนถงึระเบยีบตางๆ ทีอ่อกโดยสวนราชการท่ีเกีย่วของ
 การศึกษานี้พบวาการออกแบบกฎ กติกาตางๆ ในการ
กําหนดงบประมาณแผนดนินัน้ พยายามท่ีจะใหเกดิการถวงดุลอาํนาจ
กันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ แตมักจะมีบทบัญญัติที่
ควบคุมอํานาจของฝายนิติบัญญัติมากกวาฝายบริหาร บทบัญญัติ
ทางกฎหมายมักจะใหอํานาจการดําเนินงานกับฝายบริหาร รวมท้ัง
สวนราชการท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและบริหารงบประมาณคอนขาง
มาก เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารงบประมาณแผนดิน อาทิ 
การจํากัดอํานาจของสภาผูแทนราษฎรในการนําเสนอรางกฎหมาย
เกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
กอน และการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถแปรญัตติในการเพิ่ม
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งบประมาณได สามารถทําไดแตเพียงการแปรญัตติเพื่อลดทอนงบ
ประมาณเทานั้น เพื่อไมใหเปนการเพิ่มภาระรายจายของรัฐบาล 
นอกจากนั้นการนําเสนอรางกฎหมายที่วาดวยการเงินของภาค
ประชาชนก็ไมสามารถทําไดเชนกัน ถามิไดรับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีเสียกอน 
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญในเร่ืองการ
เงิน การคลัง และงบประมาณมากกวารัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนๆ โดยได
แยกหมวดท่ีวาดวยการเงิน การคลัง และงบประมาณออกมาเปน
เอกเทศเปนคร้ังแรก โดยนําบทบัญญัติวาดวยการเงิน การคลัง และ
งบประมาณมารวมไวดวยกัน เจตนารมณของการบัญญัติหมวด
นี้ก็คือ เพื่อใหการจัดทําและการบริหารงบประมาณของรัฐมีความ
ชัดเจนโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีความคลองตัว ไดมีการ
เพิ่มรายละเอียดในข้ันตอนของการจัดทํางบประมาณและการบริหาร
งบประมาณใหมีความชัดเจนขึ้น อาทิ 
 1) ใหมีการชี้แจงรายละเอียดประกอบรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป เพือ่ใหรัฐสภาไดมีขอมูลในการพิจารณา
งบประมาณรายจายท่ีระบุถงึรายละเอียดของรายจายมากข้ึน รวมท้ัง
ขอมูลสําคัญตางๆ ที่จะใชประกอบการตัดสินใจพิจารณางบประมาณ
  2) กําหนดใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ เพื่อกําหนด
กรอบวินัยทางการคลังในกระบวนการงบประมาณ 
 3) เพิ่มหลักการใหองคกรตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคํา
แปรญัตติตอกรรมาธิการไดโดยตรง เพื่อเปนหลักประกันความเปน
อิสระจากฝายบริหาร 
 4) ใหมีการต้ังงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง และ
กําหนดแหลงที่มาของรายไดไวดวย 
 5) ใหอํานาจแกฝายบริหารในการนํางบประมาณไปใชจาย
กอนในยามสงคราม และ 
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 6) ใหหนวยงานของรัฐมีการทํารายงานการรับและการใชจาย
เงนิรายไดทีไ่มตองนาํสงคลงัเสนอตอคณะรฐัมนตรแีละรัฐสภา เพือ่ให
มีการใชจายเงินรายไดดังกลาวภายใตกรอบวินัยการเงินการคลัง
 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการกําหนดงบประมาณแผน
ดินอื่นๆ เชน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่
แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ก็ไดมีการใหอํานาจฝายบริหารในการบริหารงบประมาณไว
คอนขางมาก โดยเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ซึ่งเปดชอง
ใหฝายบริหารใชอํานาจในการใชจายงบประมาณนอกเหนือจากกฎ 
กติกา ที่บัญญัติไว รวมท้ังการต้ังงบประมาณในสวนงบกลาง ซึ่งไมมี
รายละเอียดแผนงานในการใชจายที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะทําใหขาดวินัย
ทางการคลังขึ้นได
 เนื่องจากการใหขอบเขตของงบประมาณแผนดินเปน
ขอบเขตที่จํากัด ดังนั้นงบประมาณแผนดินนั้นหมายรวมเพียงเงิน
แผนดินที่เปนกองทุนทั่วไปเทานั้น ซึ่งตองผานการพิจารณาจากฝาย
นิติบัญญัติ แตการใชจายเงินนอกงบประมาณมิไดอยูในขอบเขตของ
งบประมาณแผนดิน ในปจจุบันมีการใชจายเงินในสวนที่เปนเงินนอก
งบประมาณเปนจํานวนมาก รวมท้ังการใชมาตรการก่ึงการคลังของ
รัฐบาลดวย ซึ่งการใชจายในลักษณะเชนนี้ ไมตองผานการพิจารณา
จากสภาผูแทนราษฎร ทาํใหฝายบริหารมีอสิระในการดําเนนิงานคอน
ขางสงู และยังสามารถใชเงนินอกงบประมาณดังกลาวเปนเครือ่งมือใน
การสรางคะแนนนิยมทางการเมืองใหกับตนเองไดอีกดวย 
 การกําหนดขอบเขตเงนิงบประมาณรายจายประจาํปในความ
หมายแคบขางตน ทําใหการรายงานรายรับ รายจายของแผนดิน ไม
ครอบคลุมเงนิแผนดินทัง้หมด ทาํใหไมสามารถเห็นภาพฐานะการเงิน
การคลังในภาพรวมของประเทศท่ีชดัเจนได เพราะจะไมทราบถึงภาระ
ผูกพันหรือภาระหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต (Contingent Liabilities) 
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ได ซึ่งนับวาเปนความเส่ียงทางการคลัง
 นอกจากเงินงบประมาณในสวนของรัฐบาลแลว ยังมี
งบประมาณอีกสวนหนึ่งที่มีการกระจายอํานาจทางการคลังไปใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการ ในสวนนี้รัฐบาลจะมีการ
จัดสรรรายไดไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่เปนรายได
จากภาษีจดัสรรและเงินอดุหนุนจากรัฐบาลไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ซึง่ควรจะตองมีหลักเกณฑทีช่ดัเจนในการจัดสรรงบประมาณ
ระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะจะมีผลกระทบ
ตอการวางแผนการบริหารงบประมาณแผนดินในภาพรวม
 เพือ่ใหเกดิกระบวนการกําหนดงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความโปรงใส และมีวินัยทางการเงินการคลัง จําเปนตองสรางใหมี
กลไกในการตรวจสอบถวงดุลระหวางผูมีสวนไดสวนเสยีกลุมตางๆ ให
มีมากข้ึน โดยเฉพาะในสวนของภาคประชาชนท่ีเปนผูเสยีภาษีเพือ่ไป
เปนรายไดใหกับรัฐบาล ภาครัฐจึงตองมีการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
งบประมาณ และเปดชองทางใหภาคประชาชนไดเขาไปมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณและกระบวนการ
ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณของรัฐใหมากข้ึน และจะตอง
มีการปรับปรุงกฎ กติกาตางๆ ใหมีความครอบคลุมการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินทั้งหมด เพื่อสรางวินัยทางการคลังและไมกอให
เกิดภาระผูกพันหรือภาระหน้ีที่อาจเกิดข้ึนไดอนาคต
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รัฐธรรมนูญในฐานะแมบททางสถาบัน (meta-institution) ของสังคม
การเมือง ซึ่งก็คือกฎของการสรางกฎ-กติกาในระดับรองๆ ลงมา ได
กําหนดวา รัฐสวนกลางจะตองกระจายอํานาจท้ังดานการเมืองและ
การคลัง ใหทองถิ่นปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน  
และบังคับดวยวา “การกํากับดูแลองคกรสวนทองถ่ิน ตองทําเทาท่ี
จําเปน...ท้ังนี้จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิน่...มิได”  การณปรากฏวา กฎ-
กติกาการกระจายอํานาจในระดับพระราชบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องดวย
ปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจของกระทรวงมหาดไทย
ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) กลับสรางโครง
กรอบแรงจูงใจ (incentive-matrix) ใหนักการเมืองทองถ่ินตองรับผิด 

บทคัดยอ
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(accountability) ตอรัฐสวนกลางมากกวาเจตนารมณของประชาชน
ทองถิ่น นอกจากนี้รัฐยังกํากับอปท.ผานการจัดสรรวงเงิน กําหนด
วัตถุประสงคของการใชจายงบประมาณประจําปและระเบียบปฏิบัติ
จํานวนมาก ทั้งหมดนี้ทําใหอปท.ขาดความเปนเปนอิสระจากรัฐใน
การตอบสนองตอเจตนารมณของประชาชนทองถิน่ ดังนัน้ รัฐธรรมนูญ
ไทยในทางปฏิบัต ิจงึมิไดมีสภาพบงัคบัในฐานะทีเ่ปนกฎแหงการสราง
กฎท่ีแทจรงิ เพราะขอบัญญตัใินกฎหมายระดับรองไมเปนไปตามสาระ
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของคนทองถ่ิน ตามท่ี
รัฐธรรมนูญไดกําหนดไว  
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A constitution normally functions as a meta-institution—the 
highest rules of the game—in a polity.  It determines contents 
and procedures of how rules are formulated.  The current Thai 
Constitution clearly specifi es that the state must decentralize its 
fi scal and decision-making power to locals. Also, further stipulates 
that any supervision of local administrative organizations of the 
central state must not violate the principle of local autonomy.  
In practices, however, several acts involving decentralization 
create an incentive-matrix that precisely violated this principle 

Abstract
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of local autonomy.  The most serious provisions undermined 
local decision-makings are those supervision powers of the 
Interior Ministry.  They allow the Ministry to; dissolve local as-
sembly, suspend and discharge locally elected administrators 
and members of the assembly, for examples.  Furthermore, the 
state exercises its authorities over local organizations via bud-
geting controls and other regulations. All the above mentioned 
decentralization rules of game means that, effectively, the Thai 
Constitution is no longer function as a meta-institution.          
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1ขอขอบคุณ นายเกียรติศักด์ิ คําสี ผูชวยนักวิจัยของงานช้ินนี้ ที่ชวยหาขอมูลและจัดเตรียม
ตนฉบับอยางดีเยี่ยม แนนอนวาความผิดพลาดบกพรองของงานชิ้นนี้เปนของผูเขียนแตเพียง
ผูเดียว
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วัตถุประสงคหลักของบทความนี้คือ การวิเคราะหโครงกรอบแรง
จูงใจ (incentive matrix) ซึ่งถูกกําหนดโดยกฎหมายกระจายอํานาจ
ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและระดับพระราชบัญญัติ วามีผลตอการ
กํากับพฤติกรรมของนักการเมืองทองถ่ินและประชาชนอยางไร สวน
วตัถปุระสงครองน้ัน เปนการพิจารณากลไกการกํากับการทํางานอืน่ๆ 
ขององคกรปกครองทองถิน่ เชน ความเปนอสิระดานงบประมาณรวม
ดวย
 บทความน้ีแบงเปน 8 สวน โดยสวนแรกเปนการอภิปราย
แนวคิดเบ้ืองตน วาดวยความสําคัญของการกระจายอํานาจและระบบ
ประชาธิปไตยตอการพัฒนา  สวนท่ีสองจะเสนอเนือ้หาของรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับป พ.ศ. 2540 และ 2550 ในสวนที่วาดวยการกระจายอํานาจ  
สวนที่สามจะอภิปรายถึงโครงกรอบแรงจูงใจ (incentive matrix) ที่
กํากับพฤติกรรมของนักการเมืองทองถิ่นและประชาชน ซึ่งมีที่มา
จากกฎหมายกระจายอํานาจระดับพระราชบัญญัติ  สวนที่สี่จะชี้ถึง

ความนํา
 



140 : รัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของประชาชน

การกํากับดานงบประมาณของทองถ่ินโดยรัฐสวนกลาง สวนที่หา จะ
บรรยายอยางคราวๆ ถงึอทิธพิลของรัฐสวนกลางตอการบริหารบุคคล
ของทองถิน่  สวนทีห่กจะกลาวถงึผลงานของทองถิน่ทีผ่านมา  สวนที่
เจด็จะบรรยายถึงทีม่าและความเปนอสิระของคณะกรรมการกระจาย
อาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ และในสวนสดุทายจะเปนบท
สรุปและเสนอแนะ     



อภิชาต  สถิตนิรามัย : 141

สําหรับ Amartya Sen (1999) และ Dani Rodrik (2007) แลว ระบอบ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนน้ัน เปน
เงื่อนไขบังคับกอนของการพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพ (high-quality growth)  Sen เสนอวา เปาหมายท่ีแทจรงิ
ของการพัฒนานั้นไมไดอยูที่การเพิ่มข้ึนของรายได  เนื่องจากอยาง
มากท่ีสุด รายไดก็เปนแตเพียงเคร่ืองมือ (means) ที่อาจจะทําให
คุณภาพชีวิตหรือสมรรถนะ (capabilities) ของประชาชนสูงข้ึน  
สําหรับ Sen แลว เปาหมายของการพัฒนาที่แทจริงคือการเพิ่มข้ึน
ของเสรีภาพของประชาชน  ซึง่ก็คือการท่ีคนผูหนึง่เลอืกท่ีจะเปนหรือ
กระทําการบางประการ ตามแตที่เขาจะใหคุณคา (freedom to do x 
or being x, according to their own values) ในแงนี้แลว ระบอบ
เสรีนิยมประชาธิปไตย ซึ่งรับประกันสิทธิทางการเมืองของประชาชน
นบัตัง้แตสทิธใินการแสดงออก สทิธใินการรวมกลุมและชุมนุมทางการ
เมอืง ฯลฯ นัน้เปนทัง้เปาหมายแหงการพฒันาโดยตวัมันเอง และเปน

1. ประชาธิปไตย การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม
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เคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิผล ดังเชนขอคนพบของ Sen ที่
วาไมเคยเกดิเหตกุารณอดตายรวมหมู  (famine) ขึน้เลยในระบอบการ
ปกครองท่ีเปนประชาธิปไตย  เพราะการปกครองในระบอบน้ีมีกลไก 
เชน การเลือกต้ังและเสรีภาพของสื่อสารมวลชน บังคับใหผูปกครอง
ตองใสใจตอความเปนอยูของประชาชน ในแงนี้ประชาธิปไตยจึง 
“กินได” และเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาท่ีมีประสิทธผิล  เพราะเสรีภาพ
จากความอดอยาก ยอมเปนพื้นฐานอันจําเปนที่จะทําใหบุคคลหน่ึงมี
สมรรถนะในการเลือกเปน หรือเลือกกระทําการบางอยางตามที่เขา
ใหคุณคาได
 สําหรับ Rodrik การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
และการกระจายอํานาจ (participatory and decentralized politics) 
ภายใตระบอบประชาธิปไตยน้ัน เปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด
ของการสรางสถาบัน (กฎ-กติกา) ที่ดี (good institution)2  กลาวอีก
แบบคือ การมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และประชาธิปไตยน้ัน 
เปนกรอบแมบทของการสรางกฎท่ีดี (เปนกฎของการสรางกฎ หรือ
เปน Meta-institution)  เนื่องจากการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชนจะเปนกลไกหลักในการรวบรวมความรูทองถิ่น 
(local knowledge) ซึ่งสําคัญสําหรับการสรางสถาบันของสังคมหน่ึง
ใหเหมาะสมกับสภาพเฉพาะของสังคมน้ันๆ สาเหตุที่ Rodrik เชื่อวา
ความรูทองถิน่สาํคญัตอการสรางสถาบนั เพราะวาสถาบนัประเภทใด
ประเภทหนึง่ซึง่มีความสาํคญัตอความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ เชน 
ความม่ันคงของระบบกรรมสิทธิ ์(security of property rights) อาจจะ
มีรูปแบบท่ีแตกตางกันไปในแตละสังคม แตทาํหนาท่ีเดยีวกัน ตวัอยาง

2 Rodrik ใหความหมายของสถาบันไววา “a set of humanly devised behavioral rules that 
govern and shape the interactions of human beings, in part by helping them to form 
expectations of what other people will do”. Ibid., 154.
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ในกรณีนี้คือการสรางหลักประกันใหแกนักลงทุนวา เขาจะสามารถ
เก็บเก่ียวผลตอบแทนจากการลงทุนของเขาได โดยไมมีผูอื่นมาแยง
ชิงไป แตหลักประกันนี้อาจจะไมจําเปนตองเปนระบบกรรมสิทธิ์แบบ
เอกชนก็ได เชน ในกรณีของประเทศจีนทีผู่ลงทุนจาํนวนมากใชระบบ
กรรมสิทธิ์รวมของชุมชนทองถ่ิน เปนตน     
  แนวคิดทั้งสองขางตน มีจุดรวมท่ีการย้ําเนนความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปกครองตามเจตนารมณของตนเอง ซึง่เปนสาระหลักหนึง่ของระบอบ
ประชาธปิไตย  และเปนเครือ่งมอืหลกัของการพฒันาเศรษฐกจิอยางมี
คุณภาพดวย  ดังนั้น วัตถุประสงคของบทความน้ีก็คือ การวิเคราะห
วา นับต้ังแตรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 บังคับใหรัฐสวนกลาง
เปล่ียนแปลงกฎ-กติกาการกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางขนานใหญ
นั้น การเปล่ียนแปลงน้ีทําใหประชาชนทองถิ่นสามารถมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายของทองถิ่นเพื่อการปกครองของตนเองไดมาก
นอยเพียงใด
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับไดวาเปน
รัฐธรรมนญูทีใ่หความสําคญักบัการปกครองสวนทองถิน่มากท่ีสดุนบั
ตั้งแตประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา 16 ฉบับ (โกวิทย พวงงาม. 2552: 
335) รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงเปนจุดเริ่มท่ีบังคับใหรัฐตองดําเนินการ
กระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผานการกาํหนดกฎ
กติกา ซึ่งกลายเปนบทบัญญัติสําคัญในสองหมวดคือ หมวด 5 แนว
นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และหมวด 9 การปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี
รายละเอียดไลเรียงตามลําดับดังนี้
 หมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา 78 บัญญัติวา 
รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตลอดท้ังโครงสรางพืน้ฐาน สารสนเทศในทองถิน่ ใหทัว่
ถงึและเทาเทยีมกันทัว่ประเทศ รวมท้ังพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ

2. รฐัธรรมนญู  พ.ศ. 2540 จดุเร่ิมตนของการกระจายอาํนาจ
ยุคใหม
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ของประชาชนจังหวัดน้ัน การกําหนดดังกลาว ถือไดวาเปนกติกา
สําคัญที่เปดโอกาสใหรัฐทําการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
 นอกจากในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ บทบัญญัติที่
ชี้ใหเห็นถึงทิศทางในการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยังปรากฏอยูในหมวด 9 วาดวยการปกครองสวนทองถ่ิน ใน
มาตราท่ี 282-290 ซึ่งมีสาระสําคัญ 6 ประการ ดังตอไปน้ี
 ประการแรก ความเปนอสิระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มาตราท่ี 282 บัญญัติไววา รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน
ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น โดยไมกระทบตอมาตรา 1 ที่ระบุไววา ประเทศไทยเปนราช
อาณาจกัรอันหนึง่อนัเดยีวจะแบงแยกมิได สวนในมาตรา 283 วรรค 2 
ระบุวา การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองทาํเทาท่ีจาํเปน
ตามท่ีกฎหมายบัญญตั ิแตตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ทั้งนี้จะ
กระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถ่ินหรือนอกเหนอืจากท่ีกฎหมายบัญญตัไิวมิได 
และสุดทายในมาตรา 284 ไดระบุไววา องคกรปกครองสวนทองถิน่ทัง้
หลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอาํนาจหนาท่ี
ของตนเองโดยเฉพาะ
 ประการท่ีสอง ความตอเนื่องของการกระจายอํานาจ 
เนือ่งจากรัฐปฏิเสธการกระจายอํานาจมาตลอด ทาํใหขาดกระบวนการ 
ขั้นตอน และความตอเนื่องของการกระจายอํานาจ ดังนั้น ในมาตรา 
284 วรรค 3 จึงไดบังคับไววา เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึน
ใหแกทองถิ่นอยางตอเนื่อง ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจ ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี
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 1) การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
 2) การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ีของรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
กันเองเปนสําคัญ
 3) จัดใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งทําหนาท่ีตาม 1) และ 
2) ประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการทีเ่กีย่วของ ผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และผูทรงคุณวฒุซิึง่มีคุณสมบัตติามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน
 ประการท่ีสาม การปรับเปลีย่นทีม่าของผูบริหารทองถิน่ เดมิ
โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะประกอบไปดวยผูบริหาร
ที่มิไดมาจากการเลือกต้ัง เชน บทบาทของผูวาราชการจังหวัดใน
องคการบริหารสวนจังหวัด กํานัน ผูใหญบานในองคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน (นันทวัฒน บรมานันท.2552: 91)  รัฐธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ. 2540 จึงกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน ซึ่งสมาชิก
สภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน (มาตรา 
285)
 ประการท่ีสี่ การบริหารบุคคล เดิมระบบการบริหารบุคคล
สวนทองถิ่นไมเอื้อตอการไหลเวียนของขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นดวยกันเอง และในขณะเดียวกันคณะกรรมการตางๆท่ีดูแล
การบริหารบุคคล มักจะประกอบไปดวยคนของขาราชการสวนกลาง
ทั้งหมด (สมคิด เลิศไพฑูรย. 2547: 259) เพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาวมาตรา 288 จึงระบุวา การแตงตั้งและการใหพนักงานและ
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ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง ตองเปนไป
ตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน และตองได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นจะตอง
ประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ ผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และผูทรงคุณวฒุซิึง่มีคุณสมบัตติามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน
 ประการท่ีหา อํานาจหนาท่ี  มาตรา 289 กําหนดใหองคกร
ปกครองทองถิ่นมีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิน่ หรอืวฒันธรรมอนัดขีองทองถิน่  องคกรปกครองสวนทองถิน่
ยอมมีสทิธิทีจ่ะจดัการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะ
สมและตามความตองการภายในทองถ่ิน และเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาอบรมของรัฐ  สวนมาตรา 290 ระบุวา เพื่อสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจ
หนาที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายน้ีตองมีสาระสําคัญอยาง
นอย 3 ประการคือ
 1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูในเขตพื้นที่
 2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบ
ตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน
 3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่
 ประการสุดทาย การมีสวนรวมของประชาชน กอนรัฐธรรมนูญ
ฉบบั พ.ศ. 2540 จะบงัคับใช นอกจากการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่
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แลว ประชาชนแทบจะไมมีชองทางในการมีสวนรวมในการปกครอง
สวนทองถิ่น แตหลังจากนั้น ประชาชนมีชองทางในการมีสวนรวมใน
การปกครองสวนทองถิ่นมากข้ึน มาตรา 286  กําหนดวา ราษฎรผู
มีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดซ่ึงมีจํานวนไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นวา
สมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถิ่นผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
สวนมาตรา 287 กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภา
ทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได
 โดยสรุป บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 บังคับใหรัฐสวนกลางตองกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน ทั้งในดานการ
ดําเนินนโยบาย การบริหารบุคคล การจัดการศึกษาและการจัดการ
ทรัพยากร และกําหนดใหรัฐตองมีแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจน รวมท้ังใหลดการกํากับของรัฐสวน
กลางตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงกลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เปนจุดเร่ิมตน
ของการกระจายอํานาจยุคใหมอยางแทจริง

2.1 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพิ่มอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
  คณะรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549  ประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 และจัดใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบบัใหม 
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จนกระท่ังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ในวนัที ่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2550  รัฐธรรมนญูฉบบันีมี้บทบัญญตัิ
ทีเ่ก่ียวของกับการกระจายอํานาจสูทองถิน่และการปกครองสวนทอง
ถิน่อยูในสองหมวดสําคัญคือ หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และ
หมวด 14 วาดวยการปกครองสวนทองถิน่ ซึง่เมือ่พจิารณาบทบญัญตัิ
ตางๆเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 แลว จะพบวาฉบับ 
พ.ศ. 2550 สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึน (ดู รายละเอียดใน
ภาคผนวก ตาราง ผ. 1) โดยสามารถแบงออกไดเปน 6 ประเด็น ดัง
ตอไปน้ี
 ประการแรก สรางแนวนโยบายตอการดําเนนิงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสงเสริมบทบาทในการจัดการศึกษาของ
ทองถิ่น เห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา 78 (2) ที่ระบุวา รัฐตองจัด
ระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ให
มีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก
การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณ
เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพ้ืนที่ สวนมาตรา 
80 (4) ระบุไววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ
เพือ่ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพือ่
พฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทยีมและสอดคลองกับแนว
นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
 ประการท่ีสอง เพิม่ความเปนอสิระใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เห็นไดจากมาตรา 281 ซึ่งกําหนดวา รัฐจะตองสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาในพ้ืนที่ และใน
มาตรา 282 วรรค 2 ที่กําหนดวา ในการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเปนแนวทางให



150 : รัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของประชาชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติเองได โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและความแตกตางในระดับของการพฒันาและประสิทธิภาพ
ในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในแตละรูปแบบ โดยไม
กระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนนิงานตามความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ
การดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก
 ประการท่ีสาม สรางความชัดเจนในการจัดสรรและจัดเก็บราย
ได โดยบังคบัใหกฎหมายกระจายอํานาจตองกาํหนดการจดัสรรรายได
ระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภมิูภาคกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 
โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนตามลําดับความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่แตละรูปแบบ (มาตราท่ี 283 วรรค 3)  พรอม
กันนัน้กกํ็าหนดใหมีกฎหมายรายไดทองถิน่ เพือ่กาํหนดอาํนาจหนาที่
ในการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละชนิด การ
จัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที่เพียงพอกับรายจายตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ระดับข้ันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น สถานะทางการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และความย่ังยืนทางการคลังของรัฐ 
(มาตรา 283 วรรค 4) โดยใหมีการทบทวนกฎหมายรายไดทองถิ่น
ทุกระยะเวลาไมเกิน 5 ป (มาตรา 283 วรรค 5)
 ประการท่ีสี่ ยกระดับการบริหารงานบุคคล โดยกําหนด
ใหการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีมาตรฐาน
ที่สอดคลองกันและอาจไดรับการการพัฒนารวมกัน หรือสับเปล่ียน
บุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได นอกจากน้ัน
ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังกําหนด
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ใหมีองคกรพิทกัษคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิน่ เพือ่สรางระบบ
คุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล (มาตรา 288 )
 ประการท่ีหา สรางความโปรงใสใหแกการดําเนินงานของ
สมาชิกและผูบริหารทองถิ่น โดยการกําหนดใหนําบทบัญญัติที่เกี่ยว
กับการกระทําท่ีเปนการขดักันแหงผลประโยชนมาบังคับใชกับสมาชิก
สภาและผูบริหารทองถ่ิน (มาตรา 284 วรรค 10)
 ประการสุดทาย เพิม่การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
เห็นไดจาก  
 1) กําหนดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนนิงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยประชาชนเปนหลัก (มาตรา 282 วรรค 2)
 2) กําหนดใหประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิ มีสวนรวมในการ
บริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวม และใน
กรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบ
กอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร หรือ
ไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น 
หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได  พรอม
ทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปใหประชาชนไดรับทราบ 
เพื่อประชาชนจะไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 287) 
 3) ไมไดกําหนดจํานวนผูเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินและ
จํานวนผูลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
เพยีงแตกําหนดเปนหลกัการกวางๆไววา จาํนวนผูมีสทิธเิขาช่ือ หลัก
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เกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมท้ังการตรวจสอบรายช่ือ ใหเปนไปตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ  (มาตรา 285 และ 286)  
 4) กําหนดใหชุมชนมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดลอม (มาตรา 290 (4))
 โดยสรุป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มี
ทิศทางในการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่ม
ขึ้น โดยการเพ่ิมอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลดอํานาจ
สวนกลาง ยกระดับการบริหารงานบุคคล สรางความโปรงใสและเพ่ิม
การมีสวนรวมของประชาชน
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แมวาองคกรปกครองระดับทองถ่ินจะมีกําเนิดท่ียาวนานมาแลว แต
กลาวไดวาจดุเปล่ียนคร้ังสําคญัทีส่ดุในแงโครงสรางขององคกรนัน้เกดิ
ขึน้เมือ่รัฐสภาไดพจิารณาผานกฎหมายทองถิน่แกไขเพิม่เตมิ 3 ฉบบั 
ไดแก พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546,  และพระ
ราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคการบริหารสวนตาํบล (อบต.) ฉบบัท่ี 5 
พ.ศ. 2546 ทัง้สามฉบับมีผลบังคบัใชในปลาย พ.ศ. 2546  สาระสําคญั
ของกฎหมายขางตนคอื การกําหนดใหฝายบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในทองถิ่น
ทาํใหทกุตาํแหนงขององคกรปกครองระดับทองถิน่ในทกุระดับมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนเปนคร้ังแรกใน พ.ศ. 25463

3. โครงสรางส่ิงจูงใจทางการเมืองระดับทองถ่ิน

3 ดูรายละเอียดประวัติความเปนมาคราวๆ ของอบต.ไดใน “กําเนิดและพัฒนาการองคการ
บริหารสวนตําบล” ที่ http://thaipoliticsgovernment.org/wiki/กําเนิดและพัฒนาการองคการ
บริหารสวนตําบล
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 กอน พ.ศ. 2546 การแบงแยกอํานาจของอบต.มีลักษณะ
ที่เปนระบบรัฐสภาเชนเดียวกับโครงสรางในระดับชาติ กลาวคือ
ฝายบริหารมาจากการแตงตั้งของสมาชิกสภาอบต. และสภาอบต.มี
อํานาจลงมติไมไววางใจ ฝายบริหาร ในขณะท่ีฝายบริหารก็มีอํานาจ
ยุบสภาอบต.ได  โครงสรางเชนนี้กอใหเกิดความไรเสถียรภาพของ
ฝายบริหาร ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง  ปญหาเชนนี้จึงทําไปสูการ
เคล่ือนไหว4 เพือ่เปล่ียนโครงสรางของอบต. (รวมท้ังอบจ.) ใหมีรูปแบบ
ประธานาธิบดีในปจจุบัน ที่มีสาระหลักแตกตางจากระบบรัฐสภาคือ 
ทัง้ฝายบริหารและฝายสภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
ดังนัน้ ฝายบริหารจงึไมมีอาํนาจยบุสภา และฝายสภากไ็มมีอาํนาจลง
มติไววางใจนายกอบต.     
 

4การเคล่ือนไหวนีเ้กดิข้ึนหลงัจากสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทยประสบความสําเร็จ 
ในการผลักดันการแกไขกฎหมายเทศบาลใหเทศบาลมีฝายบริหารท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยตรง 
เหตผุลทีใ่ชในการเคลือ่นไหวคอื  หนึง่ โครงสรางทีน่ายกเทศมนตรมีาจากมตขิองสภาเทศบาล 
ทาํใหนายกเทศมนตรีตองพึง่พาหรอืตองหาเสยีงสนบัสนุนขางมากจากสภาเทศบาล ฉะนัน้หาก
นายกเทศมนตรไีมสามารถควบคุมเสยีงขางมากในสภาเทศบาลได ฝายสภาเทศบาลก็สามารถ
โคนนายกเทศมนตรีออกจากตําแหนงได สงผลใหในสมัยหนึง่ๆ มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารทอง
ถิน่บอยคร้ัง  สอง การเปล่ียนแปลงนายกเทศมนตรีบอยคร้ัง กอใหเกดิผลเสียตอการบริหารงาน
ในเทศบาล เพราะทาํใหนโยบายขาดความตอเนือ่ง และยากท่ีจะผลกัดันนโยบายตางๆ เปนรปู
ธรรมได สาม โครงสรางท่ีนายกเทศมนตรีมาจากมติของสภาเทศบาล เปนโครงสรางท่ีนายก
เทศมนตรีตองเอาใจสมาชิกสภาโดยใหผลประโยชนตางตอบแทนระหวางกันในรูปแบบตางๆ 
เพือ่รักษาเสยีงขางมากเอาไว ทาํใหนายกเทศมนตรีตองคอยเอาใจสมาชิกสภาเทศบาลมากกวา
เอาใจประชาชน  ในสวนของอบต.และอบจ. ก็มีปญหาในลกัษณะเดยีวกัน เหตผุลเหลานีจ้งึเปน
ที่มาของการแกกฎหมายใหฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง (เพิ่งอาง)
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3.1 โครงสรางและความสัมพันธทางอํานาจระหวางฝายบริหารอบต. 
และสภาอบต.
 ในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ประกอบดวย
สองสวนคอื ฝายบริหาร นาํโดยนายกอบต.และสภาอบต. ซึง่เปนฝาย
นติบัิญญตัขิองตําบล โดยอบต.มีโครงสรางและการแบงแยกอํานาจดัง
รายละเอียดตอไปน้ี5

 สภาอบต.ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบล 
มาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 2 คน ในกรณีที่องคการบริหารสวน
ตําบลใดมี 1 หมูบาน ใหหมูบานนั้นเลือกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตาํบลจํานวน 6 คน และในกรณีทีอ่งคการบริหารสวนตาํบลใดมี 2 
หมูบาน ใหองคการบริหารสวนตาํบลน้ันมสีมาชกิสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหมูบานละ 3 คน โดยอายุของสภาอบต.มีกําหนด 4 ปนับ
ตั้งแตวันเลือกต้ัง (ม.45)6 และกฎหมายกําหนดวาใหสภาอบต.เปนผู
เลือกประธานและรองประธานสภาอบต.ไดไมเกินหนึ่งคน (ม.48)
 สวนฝายบริหารของอบต.ประกอบดวยนายกอบต.ที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจากทุกหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่
ของอบต.นั้น โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  นายกอบต.
สามารถแตงตั้งรองนายกและเลขานุการนายกไดไมเกิน 2 และ 1 คน
ตามลาํดับ ซึง่ทัง้สองตาํแหนงตองไมเปนสมาชกิสภา (ม.58 58/2 และ 
58/3) และจะตองพนจากตาํแหนงเมือ่นายกอบต.พนจากตาํแหนงดวย 

5การศึกษาของบทความน้ีมุงความสนใจไปท่ีอบต.เปนหลัก โดยจะกลาวถึงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล เทาท่ีจําเปนเทานั้น จะ
ไมกลาวถึงกทม.และเมืองพัทยาเลย เนื่องจากอบต.เปนองคกรทองถิ่นที่ใกลชิดกับประชาชน
จํานวนมากท่ีสดุในประเทศ ในแงโครงสรางแลว อบจ.และเทศบาลก็มีโครงสรางแบบเดียวกับ
อบต. ทุกประการ
6หากมิไดกลาวเปนอยางอืน่ การอางองิมาตราตางๆ ตอไปนี ้หมายถงึมาตราตางๆ ของพระราช
บัญญตัสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 (ฉบบัท่ี 6) แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2552  
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 ในแงความสัมพันธทางอํานาจระหวางสภาและนายกอบต.
นั้น มีประเด็นที่สมควรพิจารณาดังนี้

 1) กอนทีน่ายกอบต. จะรับหนาท่ี นายกจะตองจดัทํานโยบาย
เปนลายลักษณอักษรแจกแกสมาชิกสภาและแถลงนโยบายตอสภา 
โดยไมมีการลงมติ (ม.58/5) รวมท้ังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายประจําปแถลงแกสภาทุกปดวย
 2) นายกมสีทิธเิขาประชุมสภาอบต. และแถลงขอเทจ็จรงิและ
แสดงความเห็นเกีย่วกับงานในหนาทีข่องตนตอทีป่ระชุม แตไมมีสทิธิ
ออกเสียง (ม.58/6)
 3) ในขณะท่ีสมาชิกสภาไมนอยกวาหนึง่ในสาม มีสทิธเิขาชือ่
เสนอญตัตขิอเปดอภปิรายท่ัวไปตอการทาํงานของนายก แตสภาไมมี
อํานาจลงมติไมไววางใจนายก (ม.58/7)
 4) สมาชิกอบต. มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกหรือรองนายกได 
(ม.56/1) 

 จะเห็นไดวา กฎหมายออกแบบใหมีการแบงแยกอํานาจ
ระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติออกจากกันอยางเบ็ดเสร็จ 
ทั้งสองฝายมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและตองรับผิด
โดยตรงตอผูเลือกต้ัง  ดังนัน้ จงึมีระดับอํานาจท่ีเทาเทยีมกัน เพือ่คาน
อํานาจซึ่งกันและกัน เชน ประเด็นในขอ 3) ที่แมวาสภาจะมีอํานาจ
ขอเปดอภิปรายท่ัวไปแตก็ไมมีอํานาจลงมติไมไววางใจ ในขณะที่
กฎหมายก็มิไดมอบอํานาจใหนายกมีสิทธิยุบสภาอบต.  เนื่องจากทั้ง
สองฝายมีอาํนาจเทาเทยีมกันดังท่ีกลาวแลว  ในกรณีทีส่ภาและนายก
มีขอขัดแยงกัน กฎหมายจึงออกแบบใหมีกลไกยุติขอขัดแยงดังเชน
ความในมาตรา 87/1 และ 87/2  ในกรณีที่สภาไมรับหลักการแหงราง
ขอบัญญตังิบประมาณรายจายประจําป โดยมีนายอาํเภอและกรรมการ
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รวมระหวางสองฝายเปนสวนหนึ่งของกลไกในการ “ผาทางตัน” หาก
กลไกน้ียังไมสามารถแกขอขัดแยงไดแลว นายอําเภอก็จะเสนอผูวา
ราชการจังหวัดใหสั่งยุบสภา หรือสั่งใหนายกอบต. พนจากตําแหนง 
แลวแตกรณี
 จากกรอบความสัมพนัธทางอาํนาจขางตนนัน้ อาจเรยีกระบบ
นีไ้ดวาเปนระบบความสัมพนัธทางการเมืองแบบ “ประธานาธิบดี” ซึง่
แตกตางอยางสําคัญจากระบบ “รัฐสภา” ที่เราคุนเคย  เมื่อเปรียบ
เทียบขอดี-ขอเสียของสองระบบนี้ตามแนวคิดทางรัฐศาสตรทั่วไป
แลว  อาจกลาวไดวา ระบบแรกมีขอดีที่ทั้งสภาและฝายบริหารมี
เสถยีรภาพสูง ทําใหการทํางานของท้ังสองสวนมคีวามตอเนือ่ง เพราะ
ทั้งสองฝายไมมีอํานาจ “ลม” อีกฝายหน่ึงได และมีความเขมขนของ
การคานอํานาจสูงกวาระบบรัฐสภา เนื่องจากฝายสภาอาจเปนคนละ
พวกกบัฝายบริหาร ซึง่ตางจากระบบรัฐสภาทีฝ่ายบริหารมาจากเสยีง
ขางมากในสภา จึงอาจกลาวไดวาฝายบริหารแบบรัฐสภาครอบงํา
ฝายสภาไดเกือบตลอดเวลา  เหตุผลน้ีทําใหฝายบริหารของระบบ
ประธานาธิบดีมีแนวโนมท่ีจะมีประสิทธิผลในการทํางานนอยกวา
ระบบรัฐสภา  หรอืกลาวเชงิตรงขามไดวา ระบบรัฐสภานัน้ฝายบริหาร
จะมอีาํนาจมากกวาระบบประธานาธบิดี เพราะระบบรฐัสภามกีารคาน
อาํนาจนอยกวา ขอดีอกีประการหน่ึงของระบบประธานาธิบดีคือ การท่ี
ฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทําใหนายก
อบต.มีความชอบธรรม (legitimacy) ของนโยบายท่ีสูงกวา และมีการ
มอบหมายงานจากประชาชนชัดเจนกวา (mandate) ระบบรัฐสภา 
 แตในทางปฏิบัติแลว พบวากฎหมายการเลือกตั้งทองถ่ินไม
ไดหามใหผูสมัครนายกอบต.สมัครเปนทีมรวมกับผูที่สมัครสมาชิก
สภาอบต. ทําใหผูสมัครนายกมีแรงจูงใจในการสมัครเปนทีม เพราะ
สามารถใชฐานเสยีงรวมกับผูสมัครสมาชิกสภาในแตละหมูบานได และ
เมือ่เปนพวกเดียวกันแลว การคานอาํนาจในสภากจ็ะลดความเขมขน
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ลงอีกดวย จากแรงจูงใจเชนนี้เองทําใหอบต.จํานวนมากในปจจุบันมี
สมาชกิสภาและฝายบริหารเปนพวกเดยีวกัน ดังนัน้ การคานอํานาจที่
เขมขนในระบบประธานาธิบดีตามท่ีออกแบบโดยกฎหมาย จงึไมเกดิ
ขึน้จรงิ หรอืไมมีความเขมขนเทาทีค่าดหวังไว กลาวอกีแบบคือ ความ
สัมพันธทางอํานาจระหวางสภาและนายกอบต.ในทางปฏิบัติ กลาย
เปนแบบผสมระหวางระบบประธานาธิบดีและระบบรัฐสภาท่ีทาํใหฝาย
บริหารมีความเขมแข็งสูงมาก ในขณะเดียวกันก็มีเสถียรภาพสูงดวย 
ผลท้ังสองประการนี้อาจมีนัยยะตอไปดวยวา ความรับผิดของนายก
อบต.ตอผูเลือกตั้งมีความชัดเจนมากกวาในระบบปกติ เพราะนายก
ไมสามารถอางไดวาการท่ีตนมีผลงานไมดีเทาท่ีควรน้ัน เกิดจากการ
ขัดขวางของเสียงสวนใหญในสภาอบต.

3.2 การรับผิดขององคการบริหารสวนตําบลตอประชาชน: เขตเลือก
ตั้งและระดับการแขงขันในการเลือกตั้ง 
 หากเปรียบเทียบขนาดของเขตเลือกตั้งระหวางอปท.ทุก
ระดับแลว อบต.จะมีขนาดเล็กท่ีสุดและใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด  เนื่องจากพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 13 (3) กําหนดใหหมูบานเปนเขตเลือก
ตัง้สมาชิกสภา ในขณะท่ีกําหนดใหตาํบลเปนเขตเลอืกต้ังนายกอบต.7 
ในปจจุบันอบต.มีขนาดประชากรเฉล่ีย 6,319 คน  แตสวนใหญของ
อบต.จาํนวน 2,855 แหง ซึง่คิดเปนรอยละ 50 ของอบต.ทัง้หมด มีขนาด
ตั้งแต 5,001-10,000 คน  สวนอบต.ขนาดใหญที่มีประชากรมากกวา 
10,000 คน มี 610 แหง หรือคิดเปนรอยละ 11 เทานั้น ในขณะท่ี
อบต.ขนาดเล็กสุด ซึง่มีประชากรนอยกวา   5,000    คน     มีจาํนวน       2,302     แหง

7 ในระดับอบจ.กฎหมายกําหนดใหเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้งของสมาชิกอบจ. และกําหนดให
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งของนายกอบจ.
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คิดเปนรอยละ 39 การท่ีอบต.สวนใหญมีเขตเลือกต้ังคอนขางเล็กน้ี 
กอใหเกิดผลสามประการคือ  หนึ่ง ผูออกเสียงมีโอกาสท่ีจะใชสิทธิสูง
กวาเขตเลอืกต้ังขนาดใหญ เพราะคะแนนเสียงของเขาสามารถกําหนด
ผลการเลือกต้ังไดมากกวา  สอง ผูออกเสียงมีแรงจูงใจและมีขอมูลท่ี
จะติดตาม-ตรวจสอบผลงานของอบต.มากกวา8  
 นอกจากความเล็กของเขตเลือกต้ังแลว  ผลท้ังสองประการน้ี
ยังถูกเสริมดวยความสัมพันธแบบซ่ึงหนา ทั้งในลักษณะคนบาน-ถิ่น
เดียวกันและ/หรือความเปนเครือญาติ จนอาจกลาวอางไดวาขอมูล
ขาวสาร ทั้งในแงคุณสมบัติสวนตัวและผลงานของผูสมัครไหลเวียน
ในหมูผูเลือกตั้งดวยตนทุนคอนขางตํ่า จึงไมแปลกเลยเม่ือผลการ
สนทนากลุมกับชาวบานจํานวน 3 กลุมของอบต.แหงหนึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งประกอบดวยหมูบานจํานวน 14 หมูและมีประชากร
ประมาณหม่ืนคนเศษ  พบวา ชาวบานมีขอมูลเก่ียวกับอุปนิสัย 
ความเปนมา ฐานะและผลงานของนายกอบต.คนปจจุบันและคูแขง
ของนายกทานนั้นคอนขางดี9  สาม เมื่อเขตเลือกตั้งเล็กและมีความ
สัมพันธแบบซ่ึงหนา ยอมทําใหตนทุนสวนตัวในการหาเสียงของผู
สมัครตําแหนงทางการเมืองในระดับน้ีตํ่าท่ีสุด เมื่อเทียบกับการเลือก
ตั้งในระดับอ่ืนๆ  ประเด็นนี้มีผลสงเสริมการแขงขันใหเขมขนขึ้น 
 เม่ือพิจารณาในแงทํานบกีดขวางการลงสมัครแขงขันใน
ตาํแหนงทางการเมืองระดับอบต.แลว จะพบวามีคอนขางตํา่  ตวัอยาง
เชน การกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครสมาชิกสภาอบต. มาตรา 47 
ทวิ กําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ ก) 
มีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานของตําบลท่ีสมัครติดตอกันไมนอย

8 ประกอบกับหนาท่ีหลักของอบต.นั้น มีผลชัดเจนตอชีวิตความเปนอยูประจําวันของชาวบาน 
สิ่งนี้ยอมทําใหเขามีขอมูลในการประเมินผลงานของอบต.
9 กิจกรรมสนทนากลุมในพ้ืนที เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2554
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กวา 1 ป ข) ไมมีพฤตกิรรมในทางทุจรติหรือถูกส่ังใหพนจากตําแหนง
ทางการเมืองระดับทองถิน่เพราะมีผลประโยชนทบัซอนไมถงึหาป ค) 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือก
ตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบริหารทองถิน่ สวนมาตรา 58/1 กําหนด
คุณสมบัติผูสมัครตําแหนงนายกอบต.วา ตองมีอายุไมตํ่ากวา 30 ป 
และตองจบการศึกษาไมตํา่กวามัธยมศึกษาตอนปลายเทานัน้ ในขณะ
ที่ผูที่จะสมัครตําแหนงนายกเทศมนตรีและนายกอบจ.จะตองจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี
 ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา  หนึ่ง จากการที่ทํานบเขาสูสนาม
เลอืกต้ังมีนอย ในขณะท่ีตนทนุหาเสยีงตํา่เม่ือเทยีบกับการเลือกต้ังระ
ดับอ่ืนๆ ยอมทําใหการแขงขันในสนามอบต.เขมขนทีส่ดุ ซึง่สอดคลอง
กับขอมูลจากพืน้ทีต่วัอยาง ซึง่ชาวบานใหขอมูลวา การเลอืกตัง้ระดับ
อบต.มีการแขงขันสงูท่ีสดุ เมือ่เทยีบกับท้ังการเลือกต้ังระดับชาติและ
ระดับอบจ. และสัดสวนการใชสทิธเิลอืกตัง้ของชาวบานกส็งูสดุดวย10  

สอง จากตรรกะขางตน อาจสรุปเพิม่ไดวา อตัราการแลกเปล่ียน (term 
of trade) ระหวางคะแนนเสยีงกับผลงานของอบต. นาจะเปนประโยชน
ตอชาวบานมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับสนามการเมืองอื่นๆ ในแงนี้ ระดับ
การรับผิดตอชาวบานของอบต.ก็นาจะสูงกวาอปท.ประเภทอ่ืนดวย

3.3 การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินและตนทุนธุรกรรมท่ี
ตองจาย (Transaction Costs of  Participation in Local Politics)
 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับทองถิ่น
ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้เพราะ
การปกครองสวนทองถิน่ โดยหลักการหมายถึงการกระจายอาํนาจทัง้
ทางการเมืองและการบริหารใหคนในชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางและ

10 เพิ่งอาง



อภิชาต  สถิตนิรามัย : 161

การดูแลแกปญหาของชุมชนเอง ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชน
จึงแยกออกจากการปกครองทองถ่ินไมได (อรทัย กกผล. 2550 : 87)  
และการมีสวนรวมของประชาชนในการเมืองระดับทองถิน่ยังถอืไดวา
เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น ที่จะเปน
รากฐานสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติ
 แตอยางไรก็ตาม การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมี
ตนทนุปฏิบัตกิารทางการเมือง (political transaction cost) ทีต่องเสยี 
หากตนทนุปฏิบัตกิารทางการเมืองย่ิงสูงมากเพียงใด สิง่จงูใจในการมี
สวนรวมทางการเมืองยอมมีนอยมากเพียงน้ัน (รังสรรค ธนะพรพนัธ. 
2545 : 220) ดังนัน้ ในสวนนีจ้ะกลาวถึงตนทนุปฏิบัตกิารทางการเมือง
ที่เกิดข้ึนจากการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทอง
ถิน่ ในกรณีการเขาชือ่เสนอขอบัญญัตทิองถิน่และการเขาช่ือถอดถอน
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน ไลเรียงตามลําดับ
 3.3.1 การเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน
 กฎหมายการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิน่ทัง้สามระดับ 
(อบต.มาตรา 71 เทศบาล มาตรา 61 ทวิ และ อบจ. มาตรา 52) กําหนด
ใหประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินได โดยใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 
2542
  ในการเขาชือ่เสนอขอบัญญตัทิองถ่ินตามพระราชบัญญตัดัิง
กลาว ประชาชนจะตองย่ืนขอเสนอตอประธานสภาทองถ่ิน เพือ่นาํเขา
สูการพิจารณาของสภาทองถ่ิน (ดู แผนภาพ ผ. 1 ในภาคผนวก) เมื่อ
สภาทองถิน่ผานการพิจารณารางดังกลาวและไดรับความเห็นชอบจาก
สภา จะตองสงรางดังกลาวใหใหนายอําเภอ (ในกรณีของ อบต.) หรือ
ผูวาราชการจงัหวดัพจิารณา (ในกรณขีองเทศบาลและองคการบริหาร
สวนจงัหวัด) ถานายอาํเภอและผูวาราชการจังหวัดไมเหน็ชอบกับราง
ขอบัญญัตดัิงกลาว ใหสงรางขอบัญญตันิัน้พรอมดวยเหตุผลไปยังสภา
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ทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหมได โดยในการพิจารณาใหม ถาสมาชิกสภา
ทองถ่ินมีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นทั้งหมดเทาท่ีมีอยู ก็ใหผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใชขอบัญญัตินั้นตอไป (อบต. มาตรา 71 เทศบาล มาตรา 62 
และอบจ. มาตรา 53)
 การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นตามขั้นตอนดังกลาว มี
ตนทุนปฏิบัตกิารท่ีเกดิข้ึนจากขอกําหนดท่ีสาํคัญสองสวนคือ จาํนวน
ผูเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นและลักษณะของคํารอง ดังนี้

1.จํานวนผูเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน
 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น11 มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อดําเนินการใหสภาทองถิ่น
พิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได (ม. 4) 
 จากขอมูลในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา จํานวนประชากรท่ี
ตองรวบรวมเพ่ือเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละระดับมีจํานวนที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับจํานวน
ประชากรในพ้ืนที่ โดยองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 3,465 แหง
และเทศบาลจํานวน 1,275 แหงหรอืคิดเปนรอยละ 60 และรอยละ 63.5 
ของจาํนวน อบต. และเทศบาลท้ังหมดตามลําดับ จะตองรวบรวมราย
ชือ่ประชาชนใหไดมากกวา 2,500 ราย ซึง่ถือวาเปนจาํนวนทีค่อนขาง
สงูสําหรับประชาชนในทองถิน่ ในขณะท่ีองคการบริหารสวนจงัหวัดท้ัง 
75 จงัหวดัหรือคดิเปนรอยละ 100 จะตองรวบรวมรายช่ือประชาชนให

11 เกณฑก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งนี้ถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 มาตรา 287  
แตรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 มาตรา 286 ไมกําหนดจํานวนผูเขาชื่อรองขอ
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ไดมากกวา 50,000 ราย  
 การท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดกฎเกณฑจํานวน
ประชาชนท่ีตองเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน โดยไมคํานึงถึงขอ
เท็จจริงเชิงประชากร เปนผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน
มากเสียโอกาสในการท่ีประชาชนจะเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ดังกลาว เพราะตนทุนที่เกิดข้ึนจากการรวบรวมประชากรแปรตาม
จํานวนประชากรที่ตองรวบรวม ซึ่งขอมูลในตารางไดแสดงใหเห็นวา 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ในระดับ อบต. และเทศบาลมากกวารอยละ
60 มีตนทุนในการรวบรวมรายช่ือคอนขางสูง และตนทุนดังกลาวมี
คาสูงมากสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด นอกจาก
นั้น จํานวนดังกลาว ยังถือไดวาเปนจํานวนที่สูงมากเม่ือเปรียบเทียบ
กับการเขาชื่อเสนอกฎหมายในระดับประเทศ ที่กําหนดใหประชาชน
ที่มีสิทธิเลือกต้ังเพียง 10,000 รายหรือคิดเปน 1 ตอ 4,400 เทาของ
ประชากรท้ังประเทศ สามารถเขาช่ือเพื่อเสนอกฎหมายได  ดังกรณี
ของอบจ.ที่ผูรองในทุกจังหวัดจะตองรวบรวมใหไดมากกวาหาหม่ืน
รายช่ือ

2.ลักษณะคํารอง
 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 กําหนดใหคํารองขอใหประธานสภาทองถ่ินดําเนินการ
ใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ตองมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี (มาตรา 5)

 1) ชือ่ ทีอ่ยู และลายมือชือ่ของผูเขาชือ่ทกุคน พรอมท้ังสาํเนา
บัตรประจําตัวประชาชน 
 2) รางขอบญัญตัทิองถิน่ซึง่ตองมขีอกาํหนดท่ีชดัเจนเพยีงพอ
วามีความประสงคจะตราขอบัญญัติทองถิ่นในเร่ืองใดท่ีอยูในอํานาจ
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หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
 3) รายช่ือผูแทนของผูเขาช่ือท่ีจะมีอํานาจดําเนินกิจการท่ี
เกี่ยวของกับการเสนอและการพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ิน
 4) คํารับรองของผูแทนของผูเขาช่ือตาม 3) วาผูเขาช่ือ
ทุกคนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

 การท่ี พ.ร.บ. ดังกลาว กําหนดใหประชาชนท่ียื่นเสนอขอ
บัญญัติทองถิ่นจะตองรวบรวมสําเนาบัตรประชาชนของผูที่เขาช่ือ 
สะทอนใหเห็นถึงตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจากการ
รวบรวมรายช่ือ ซึ่งจะมีคามากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับรายช่ือที่
ตองรวบรวม สวนการกําหนดใหประชาชนตองแนบรางขอบัญญตัทิอง
ถิ่นในการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ถือไดวาเปนตนทุนปฏิบัติการ
ทางการเมืองที่คอนขางสูงสําหรับประชาชนในทองถิ่น เพราะในการ
รางขอบัญญตัทิองถิน่ตองอาศยัความรูความสามารถในทางกฎหมาย 
ซึ่งอาจอยูนอกขอบขายความสามารถของประชาชนในทองถ่ิน
จากท่ีกลาวมา จะเห็นวาการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นมีตนทุน
ปฏิบัตกิารทางการเมืองสงู โดยเกิดจากการกําหนดหลักเกณฑจาํนวน
ผูเขาชื่อโดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริงของประชากรในทองถิ่นและการ
กําหนดใหมีการแนบรางขอบัญญัติทองถิ่นเขาไปในการเสนอขอ
บัญญัติ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรทัย กกผล (2550) ที่ได
ชี้ใหเห็นปญหาการมีสวนรวมในการออกขอบัญญัติทองถิ่น เกิดจาก
การกําหนดใหประชาชนแนบขอบัญญัติทองถิ่น และงานศึกษาของ 
ศิริลดา ประสบทรัพย (2545) ที่ไดชี้ใหเห็นวาเกิดจากขอกําหนด
จํานวนประชากรในการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
 เมื่อการมีสวนรวมในการเสนอขอบัญญัติทองถ่ินมีตนทุน
ปฏิบัติการทางการเมืองสูงและประชาชนตองแบกรับภาระดังกลาว 
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เปนเหตุใหการเขาชื่อเสนอกฎหมายในระดับทองถิ่นเปนไปไดยาก 
ประชาชนจงึไมมีแรงจงูใจในการทีจ่ะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
ดังกลาว จึงไมนาแปลกใจท่ีแมกฎหมายดังกลาวจะเปดชองให
ประชาชนมีสทิธเิสนอรางกฎหมายในระดับทองถิน่มานานนบัทศวรรษ 
แตมีประชาชนในทองถิ่นเสนอขอบัญญัติทองถ่ินเพียงกรณีเดียว12

3.3.2 การเขาชื่อถอดถอนผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน
 กฎหมายจัดต้ังทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง
สามระดับ (อบต. มาตรา 47 ตรี และ มาตรา 64 เทศบาล มาตรา 19 
และมาตรา 48 ปญจทศ อบจ. มาตรา 11 และมาตรา 36) กําหนด
ใหประชาชนสามารถเขาชื่อเพื่อถอดถอนผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่นได โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 ในกระบวนการย่ืนถอดถอน ประชาชนท่ีตองการย่ืน
ถอดถอนจะตองยื่นคํารองในการถอดถอนตอผูวาราชการจังหวัด ซึ่ง
ผูวาราชการจังหวัดจะตองทําการตรวจสอบเอกสารดังกลาว พรอม
ทั้งแจงไปยังผูถูกรองเรียน เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง และในขณะเดียวกัน
ก็ตองแจงไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ใหดําเนิน
กระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอน (ดู แผนภาพ ผ. 2 ในภาคผนวก) 
ในกระบวนการดังกลาวประชาชนจะตองเปนผูแบกรับตนทุนที่เกิด
จากการรวบรวมรายช่ือเพื่อยื่นถอดถอน
 พระราชบัญญัติ วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดหลักเกณฑจํานวนผู
เขาชื่อถอดถอนผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถ่ิน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2

12 กรณีของเทศบาลตําบลสุเทพ ประชาชนไดเสนอขอบัญญัติควบคุมการสรางอาคารสูง 
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 จากหลักเกณฑดังกลาว เมื่อดูจากประชากรท่ีอยูในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ดู ตารางท่ี  3) จะพบวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในระดับองคการบริหารสวนตําบล ตกอยูภายใตหลัก
เกณฑที่ 1 จํานวน 5,767 แหงหรือคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
อบต. ทั้งหมด สวนเทศบาลตกอยูภายใตหลักเกณฑดังกลาวจํานวน 
1,998 แหงหรือคิดเปนรอยละ 99.5 ของจํานวนเทศบาลท้ังหมดโดย
ภายใตหลักเกณฑดังกลาว ผูเขาชือ่ถอดถอนจะตองรวบรวมรายช่ือให
ไดจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของผูมีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ จากหลัก
เกณฑดังกลาว จะพบวาองคการบริหารสวนตาํบลจํานวน 3,465 แหง 
คิดเปนรอยละ 60  ของจาํนวนอบต. ทัง้หมด (ดู ตารางท่ี 4) และเทศบาล
จํานวน 1,265 แหง คิดเปนรอยละ 63.3  ของจํานวนเทศบาลท้ังหมด 
จะตองรวบรวมรายช่ือประชาชนใหเกิน 1,000 รายข้ึนไป (ตัวเลขจะ
เพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง) ซึ่งจํานวนดังกลาว ไดสราง
ตนทุนที่คอนขางสูงสําหรับประชาชนในทองถ่ิน จึงไมนาแปลกใจ
ที่แมจะมีการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวมานานนับทศวรรษ 
แตมีการย่ืนถอดถอนที่เกิดข้ึนจริงเพียง 9 คร้ัง (ดู ตารางท่ี 5)
 สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด (จากตารางท่ี 3)  พบวา 
องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 42 แหง อยูภายใตหลักเกณฑที่ 
2 ซึ่งจะตองรวบรวมรายช่ือใหไดไมนอยกวา 20,000 ราย สวนอีก 21 
จังหวัด ตองรวบรวมรายช่ือใหไดไมนอยกวา 25,000 ราย และอีก 5 
จังหวัดตองรวมรวมรายช่ือใหไดไมตํ่ากวา  30,000 ราย ซึ่งจํานวน
ดังกลาว นอกจากจะสะทอนใหเห็นตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองท่ี
สูงแลว ยังสะทอนใหเห็นวา จํานวนดังกลาวเปนจํานวนที่สูงมากเม่ือ
เทยีบกับการย่ืนถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับชาติ ที่
กําหนดใหรวบรวมรายช่ือ เพียง 20,000 คน หรือคิดเปน 1 ตอ 2,200 
เทาของประชากรท้ังประเทศ  จากสถิติการย่ืนถอดถอนสมาชิกและ
ผูบริหารทองถิ่นที่ผานมาพบวา (ดู ตารางท่ี 5) ไมมีการย่ืนถอดถอน
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ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ (เทศบาลเมือง, เทศบาล
นคร และองคการบริหารสวนจังหวัด)
 ยิ่งไปกวาน้ัน การใชหลักเกณฑจํานวนผูเขาช่ือย่ืนถอดถอน
ทีเ่หมอืนกนัระหวางผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิน่ ยงัเปนผลใหการ
ยื่นถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปไดยาก โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญ เพราะประชาชนตองประสบกับ
ตนทนุในการรวบรวมรายช่ือท่ีสงูและไมสมเหตสุมผล ตวัอยางเชนใน
องคการบริหารสวนตําบล ก มีผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน 3,000 คน และ
หมูบาน ข ซึง่เปนหมูบานทีอ่ยูในตาํบล ก มีผูมีสทิธเิลอืกตัง้ 200 คน มี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบล 2 คน หากประชาชนในหมูบาน
ดังกลาว ตองการย่ืนถอดถอนสมาชิกสภาในหมูบานของตน จะตอง
รวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นถอดถอนใหไดไมตํ่ากวา 600 คน มากกวา
ประชากรท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในหมูบานถึง 3 เทา ซึ่งแทบจะเปนไป
ไมไดเลยทีจ่ะสาํเรจ็ ดังเชนกรณีการย่ืนถอดถอนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหมู 11 อบต.โนนภิบาล อ. แกดํา จ. มหาสารคาม ที่
การย่ืนถอดถอนดงักลาวไมนาํไปสูการลงคะแนนเสยีง เพราะผูเขาชือ่
ถอดถอนมจีาํนวนไมถงึหนึง่ในหาของผูมีสทิธเิลอืกตัง้ในเขต นอกจาก
นั้นยังพบวาตลอดระยะเวลาที่ผานมานับทศวรรษมีการย่ืนถอดถอน 
สมาชิกสภาทองถิน่เพยีงกรณีเดยีวและเกิดข้ึนในองคกรปกครองทอง
ถิน่ขนาดเลก็ ไมปรากฏวาเกดิข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาด
ใหญระดับเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด (ดู ตารางท่ี 5)
 นอกจากประชาชนจะตองประสบกับตนทุนปฏิบัติการ
ทางการเมืองทีเ่กดิจากการรวบรวมรายช่ือในระดับท่ีสงูแลว เมือ่มีการ
ลงคะแนนเสยีงถอดถอน ก็เปนไปไดยากท่ีการย่ืนถอดถอนดงักลาวจะ
ประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้เพราะการย่ืนถอดถอนจะประสบความสําเร็จก็
ตอเมือ่มีประชาชนออกมาใชสทิธเิกนิกึง่หนึง่ของผูมีสทิธเิลอืกตัง้และ
มีจํานวนผูเห็นดวยวาจะถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
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มากกวา 3 ใน 4 ของผูมาใชสิทธ1ิ3  ตารางท่ี 4 ไดแสดงใหเห็นจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกต้ังที่ตองแสดงความเห็นดวยในกรณีที่ประชาชนออก
มาใชสิทธิในระดับตางๆ โดยจะพบวาจํานวนดังกลาวเปนจํานวนท่ี
คอนขางสูง ซึ่งจากสถิติการย่ืนถอดถอนสมาชิกและผูบริหารทองถ่ิน 
(ดู ตารางท่ี 5) พบวา แมจะมีการย่ืนถอดถอนถึง 9 คร้ัง แตมีการย่ืน
ถอดถอนที่สําเร็จเพยีง 3 คร้ัง โดยสาเหตุสวนใหญที่การย่ืนถอดถอน
ไมสําเร็จ เกิดจากมีผูลงคะแนนเห็นดวยใหถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
นอยกวา 3 ใน 4 ของผูมาใชสิทธิ
 จากท่ีกลาวจะเห็นวา การย่ืนถอดถอนสมาชิกผูบริหารทองถิน่
มีตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองท่ีสูง โดยเฉพาะในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีประชากรมากกวา 5,000 ข้ึนไป ซึ่งมีมากถึงรอยละ 
60 ในกรณีขององคการบริหารสวนตําบลรอยละ 63.5 ในกรณีของ
เทศบาล และรอยละ 100 ในกรณีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
สวนการยืน่ถอดถอนสมาชกิสภาทองถิน่ พบวามีความเปนไปไดนอย 
ซึ่งนอกจากการย่ืนถอดถอนจะประสบปญหาที่มีตนทุนปฏิบัติการ
ที่สูงแลว ยังประสบปญหาความเปนไปไดยากท่ีการย่ืนถอดถอนจะ
ประสบความสําเร็จ ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของ วฒุสิาร ตนัไชย 
(2548) ทีไ่ดชีใ้หเหน็วาการกําหนดใหการลงช่ือถอดถอนจะประสบผล
สาํเร็จเมือ่มีผูมาลงคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึง่และตองเหน็ดวยวาจะ
ถอดถอนผูบริหารทองถิ่นมากวา 3 ใน 4 ของผูมาใชสิทธิ เปนปจจัยท่ี
มีผลตอความลมเหลวในการถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
 สรุปแลว แมรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ

13 เกณฑมากกวาสามในส่ี และเกณฑเกินก่ึงหนึ่งนั้นกําหนดโดยรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540 
มาตรา 286  แตมาตรา 285 แหงรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2550 ตัดเกณฑทั้งสองออก  ดังนั้น 
หากมีการแกไข พ.ร.บ.ฉบับน้ีโดยกําหนดใหใชเกณฑทีอ่อนลงก็จะไมเปนการละเมิดรัฐธรรมนญู
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ประชาชนในระดับทองถิ่น เปดโอกาสใหประชาชนสามารถยื่น
ถอดถอนสมาชิกสภาและผูบริหารทองถิ่น และสามารถเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญตัทิองถิน่ แตการออกแบบดังกลาว มิไดคํานงึถึงตนทนุปฏิบัติ
การทางการเมืองที่เกิดข้ึน ทําใหการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
ผานกลไกสองประการนี้มีตนทุนสูงและประชาชนตองเปนผูแบกรับ
ตนทุนเหลานั้น เปนผลใหประชาชนไมมีแรงจูงใจในการเขาไปมีสวน
รวมทางการเมืองในระดับทองถ่ิน ทําใหกลไกเหลานี้ไมมีประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติ  ดังนั้น นอกจากกลไกการเลือกต้ังแลว กลไกอ่ืนทาง
กฎหมายท่ีจะบังคับใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของอปท.รับผิด
ตอประชาชนในเขตเลือกตั้งของตัวเองจึงไมมีผลในทางปฏิบัติ  
 ขอสงัเกตอีกประการหน่ึงคือ กฎหมายในระดับ พ.ร.บ. ซึง่ใน
กรณีนี้คือ พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และพ.ร.บ.จัดต้ังอปท. ทั้งสามประเภทน้ัน มีผลบังคับใช
ถาวรกวากฎหมายรัฐธรรมนูญเสียอีก  กลาวคือ ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ไดตัดเกณฑเชิงจํานวน ซึ่งมีผลทําใหตนทุนปฏิบัติ
การทางการเมืองสงูออกแลวก็ตาม แตก็มิไดมีการแกกฎหมายในระดับ 
พ.ร.บ.ใหอนุวัฒนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับใหม   

3.4 การรับผิดของฝายบริหารและสมาชิกสภาอบต. ตอรัฐ
 พ.ร.บ.จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทั้งสาม
ประเภทคือ อบต. เทศบาล และอบจ.ไดกําหนดอํานาจและกลไก
หลากหลายประการ ซึ่งทําใหอปท.ตองรับผิดตอรัฐ  แตการรับผิด
ตอรัฐในอปท.แตละประเภทจะแตกตางกัน โดยองคการบริหารสวน
ตาํบลจะตองรบัผิดตอรัฐมากท่ีสดุ รองลงมาคือเทศบาล  สวนองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีระดับการรับผิดตอรัฐนอยท่ีสุด กลาวอีกแบบคือ 
กฎหมายใหอาํนาจกระทรวงมหาดไทยมากท่ีสดุในการกํากับ-ควบคุม
อบต. (ดู ตาราง ผ. 2  เปรียบเทียบอํานาจการกํากับอปท.ของรัฐ ใน
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ภาคผนวก) อํานาจและกลไกเหลานี้มีหลายลักษณะดังรายละเอียด
ตอไปน้ี

3.4.1 อํานาจการระงับการปฏิบัติราชการ ยุบสภา และส่ังใหพนจาก
ตําแหนง 
 กฎหมายใหอํานาจรัฐสวนกลางผานกลไกของกระทรวง
มหาดไทยในการกํากับควบคุมอบต.ไวอยางกวางขวางในมาตรา 90 
91 92  ซึ่งเปนอํานาจระงับการปฏิบัติงานของนายกอบต. อํานาจยุบ
สภาและปลดผูบริหารของอบต.พนจากตําแหนงตามลําดับ ทั้งๆ ที่ 
อํานาจในสามมาตราน้ีเปนอํานาจที่ “รุนแรง” แตทั้งสามมาตรากลับมี
ลักษณะรวมคือ การมอบอํานาจใหนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด
สามารถใชสิทธิอัตวินิจฉัยอยางกวางขวางมาก  จนอาจกลาวไดวามี
อํานาจระดับ “ครอบจักรวาล”  ดังนี้
 นายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิกสภา ฝายบริหารอบต. 
ตลอดจนเจาหนาที่ทุกระดับมาทําการสอบสวน รวมทั้งเรียกเอกสาร
และรายงานใดๆ มาตรวจสอบ  เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวานายกอบต.
อาจปฏิบัติในทางท่ีเสียหายแกอบต.เอง หรือแกราชการ และเม่ือ
นายอําเภอแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินใหนาย
อาํเภอมีอาํนาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัตงิานของนายกอบต.ได แลว
คอยรายงานใหผูวาฯ ชี้ขาด (ม.90) จะเห็นไดวา นายอําเภอมีอํานาจ
วนิจิฉยัสงูมากในการตัดสินวาการกระทําใด “อาจทาํใหเสยีหาย” หรือ
อะไรเปนกรณีฉุกเฉิน
 มาตรา 91 ระบุวา “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน” 
ในเขตอบต.หรอืของประเทศเปนสวนรวม นายอาํเภออาจเสนอความ
เห็นตอผูวาฯ ใหยุบสภาอบต.ก็ได  หากผูวาฯ เห็นดวย ก็เพียงแต
ตองแสดงเหตุผลไวในคําส่ังยุบสภา จะเห็นไดวาการกําหนดเง่ือนไข
แหงการส่ังยุบสภาเพียง “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน” นั้น
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เปนเงื่อนไขในระดับ “ครอบจักรวาล”  ขอจํากัดการใชอํานาจของผูวา
ราชการจงัหวดัในกรณีนีมี้เพยีงแคตองระบุ “เหตผุล” ซึง่อาจเปนอะไร
ก็ไดไวในคําสั่งเทาน้ัน 
 นอกจากลักษณะครอบจักรวาลแลว อาํนาจในสองมาตราขาง
ตนยังอาจมีลักษณะการใชอํานาจกอนผลของการกระทําจะปรากฏ 
(preemptive) อกีดวย ซึง่ผูใชอาํนาจหลกีเลีย่งไมไดทีจ่ะตองคาดการณ
ไปขางหนาวาการกระทําใดจะกอใหเกดิผลในลักษณะที ่“อาจทาํใหเสยี
หาย” หรือจะเปน “ผลรายแกประโยชนของประชาชน” คําถามคือ ผูใช
อาํนาจสามารถคาดการณผลของการกระทําหนึง่ๆ ไดแมนยําเพยีงใด 
 ลักษณะ “ครอบจักรวาล” ก็ปรากฏเชนกันในมาตรา 92 ซึ่ง
ใหอํานาจนายอําเภอเสนอผูวาฯ ใหสั่งใหนายก รองนายก ประธาน
และรองประธานสภาอบต.พนจากตําแหนง หากผูดํารงตําแหนง
ขางตนกระทําการ “ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรอืละเลยไมปฏิบัตติามหรือปฏิบัตกิารไมชอบดวยอาํนาจ
หนาที”่ และใหคําสัง่ของผูวาฯ เปนทีส่ดุ  คําถามคือ อะไรจะเปนเกณฑ
ในการระบุวาการกระทําใดเปนการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือ
สวสัดิภาพของประชาชน ยิง่ไปกวานัน้ การกําหนดใหคําส่ังของผูวาฯ 
เปนที่สุดน้ัน ยอมเทากับการตัดสิทธิของผูถูกกลาวหาในการอุทธรณ
คําสั่ง ทั้งๆ ท่ีผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงจะถูกตัดสิทธิในการลงสมัคร
รับเลือกต้ังระดับทองถิ่นถึง 5 ป 
 ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา อํานาจที่รุนแรงในท้ังสามกรณีและ
เงื่อนไขของการใชอํานาจที่มีลักษณะ “ครอบจักรวาล” และเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด แตนายอําเภอและผูวาฯ กลับเปนทั้งผูกลาวหา ผูสอบสวน 
และเปนผูใชดุลยพินิจสั่งลงโทษโดยไมสามารถอุทธรณได  อํานาจที่
เขมขนในระดับน้ียอมสรางแรงจูงใจสูงมากใหผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองทั้งหมดในระดับอบต. อาจตองสยบยอมตออํานาจสั่งการของ
ขาราชการรัฐสวนกลาง ทัง้ๆ ทีเ่ขาเขาสูตาํแหนงจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน 
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3.4.2 อํานาจอนุมัติ-ยับย้ัง 
 พ.ร.บ.จดัต้ังอปท.นอกจากใหอาํนาจควบคุมอยางกวางขวาง
ในหัวขอขางตนแลว ยังมอบอํานาจใหขาราชการมหาดไทยสามารถ
แทรกแซงการทํางานของอปท.ไดมาก ผานอํานาจอนุมัติ ยับย้ัง  เชน
เดียวกับขางตน ขาราชการมหาดไทยมีอํานาจแทรกแซงการทํางาน
ของอบต.มากท่ีสุดในบรรดาอปท. อันมีรายละเอียดดังนี้ 
 กลาวไดวาอํานาจอนุมัติ-ยับย้ังแทรกแซงการทํางานของ
อบต.ที่สําคัญที่สุดมีอยูสองประการคือ  
  (1) อํานาจแทรกแซงกระบวนการกําหนดงบประมาณราย
จาย (มาตรา 87)  นอกจากกฏหมายจะกําหนดใหนายกอบต.เสนอราง
งบประมาณตามระเบียบและวิธกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดแลว 
ผูวาราชการจังหวัดยังเปนผูตัดสินชี้ขาด (veto player) ในการเปนผู
อนมัุตคินสุดทาย  เนือ่งจากมาตรานีกํ้าหนดวา เมือ่รางงบประมาณผาน
ความเหน็ชอบจากสภาอบต.แลว ใหเสนอตอนายอาํเภอเพือ่พจิารณา
อนุมัติ หากนายอําเภอไมอนุมัติรางขอบัญญัติรายจายประจําป
ใหแจงเหตผุลและสงกลับไปยังสภาอบต. ถาสภาอบต.มีมตยินืยนัตาม
รางเดมิ ใหนายอาํเภอสงไปใหผูวาราชการจังหวดั  ถาผูวาฯ เหน็ชอบ
กับรางดังกลาว ก็ใหสงรางไปยังนายอาํเภอเพือ่ลงชือ่อนมัุต ิหากผูวาฯ
ไมเห็นชอบ ก็ใหรางขอบัญญัตินั้นอันตกไป
 เปนทีน่าสังเกตวา ผูวาฯ ไมจาํเปนตองใหเหตผุลเลยวา เหตุ
ใดจึงไมเหน็ดวยกับรางนัน้ กลาวอกีแบบคือ ผูวาฯ มีอาํนาจสมบูรณใน
การช้ีขาดการผานรางงบประมาณของอบต.  ดังนัน้ อาํนาจตามมาตรา
นี้จึงสรางแรงจูงใจใหนายกอบต.ตองเกรงใจนายอําเภอ และอาจตอง
สรางสายสัมพันธที่ดีตอผูวาราชการจังหวัด ซึ่งทําใหเกิดการตอรอง
ผลประโยชนระหวางกันเกิดข้ึน  ตัวอยางเชน นายอําเภอในจังหวัด
นครปฐมตอรองกับนายกอบต.แหงหนึ่งวา ใหอบต.ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมวันแมของทางอําเภอ  เนื่องจากทางอําเภอไมมีงบ
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ประมาณในเร่ืองนี1้4 เพือ่แลกกับการอนุมัตริางงบประมาณ ในอีกกรณี
หนึ่ง นายอําเภอในจังหวัดปริมณฑลรอบกทม.ทําหนังสือขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินไปยังอบต.แหงหนึ่งในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 จํานวนทั้งสิ้น 7 รายการดังนี้คือ โครงการปองกันแกไขปญหา
เอดสและตอสูยาเสพตดิ ซึง่เปนโครงการท่ีอบต.ทําในพ้ืนทีข่องตัวเอง
อยูแลว  โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลอุดหนุนกิ่งกาชาด ฝกอบรม
สมาชิกอาสารักษาดินแดน (ซึง่ไมจาํเปนเพราะไมใชเมอืงชายแดน ใน
ทศันะของนายกอบต.) การรักษาความเรยีบรอย การจดัทําแผนพฒันา
หมูบาน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1 แสนบาทเศษ  แมวานายกฯ ทานนี้จะ
ไมเห็นดวย แตก็ตองใหเงินอุดหนุน  เนื่องจากตองการรักษาความ
สัมพันธที่ดีกับนายอําเภอ นายกฯ ทานนี้เลาตอไปวา ในหลายกรณี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคอีสาน อบต.ถกู “ตอรอง” หนกัมาก บางคร้ัง
อยูในรูปแบบ “หนงัสอืลอย” ซึง่ก็คือการขอเงนิแบบปากเปลาจากทาง
อําเภอ พรอมกับกลาววา “หากทางอําเภอขอใหเรา “ดูแล” แลวเรา
ไมจัดให ตอไปก็จะทํางานดวยกันยาก”15 
 (2) นายอาํเภอมอีาํนาจยบัย้ังรางขอบัญญตั ิซึง่ผานความเหน็
ชอบของสภาอบต.แลว ตามอํานาจในมาตรา 71  เนื่องจากกฎหมาย
กําหนดใหสภาอบต.ตองเสนอรางขอบัญญัติที่ผานความเห็นชอบ
แลวใหนายอําเภอพิจารณา หากนายอําเภอไมเห็นชอบกับราง ก็ให
สงคืนแกสภาอบต.เพื่อพิจารณาใหม หากสภาตองการยืนยันราง
ขอบัญญัติเดิม ก็ตองลงมติดวยเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภา จึงจะสามารถประกาศใชขอบัญญัตินี้ได  สรุปไดวา ความเห็น
ของนายอําเภอมีคุณคาเทียบเทากับความเห็นของสมาชิกสภาอบต. 
ซึ่งผานการเลือกต้ังจํานวนสองในสามเลยทีเดียว  เห็นไดชัดเจนวา 

14 สัมภาษณนายกอบต.แหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 11 เมษายน 2553
15 สัมภาษณนายกอบต.แหงหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกทม. ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
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อํานาจอนุมัติ-ยับย้ังในสองประเด็นขางตนนั้น กระทบกับสาระหลัก
ในการปกครองตนเองของทองถิ่นที่ตองมีอิสระจากรัฐสวนกลางตอ
การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของทองถ่ิน ทั้งในแงของความเปนอิสระ
ในการกําหนดงบประมาณและการออกขอบังคับของทองถ่ิน
 นอกจากอํานาจแทรกแซงในสองประเด็นขางตน ซึ่งถือได
วากระทบกับ “หัวใจ” ของความเปนอิสระของทองถ่ิน ซึ่งก็คือความ
เปนอิสระทางการเงินและความเปนอิสระของการออกขอกําหนด
ทองถ่ินแลว กฎหมายฉบับน้ียังใหอํานาจนายอําเภอเปนผูอนุญาต
ใหเปด-ขยายเวลาประชุมสมัยวิสามัญ และขยายเวลาในการประชุม
สมัยสามัญของสภาอบต. (ม.54-55) อีกดวย คําถามคือ มีเหตุผลใด
ที่จะตองควบคุมการทํางานขององคกรทองถ่ินในรายละเอียดระดับน้ี 
ซึง่หากไมมีความจําเปน ก็จะเปนการขัดขวางการทํางานของทองถ่ิน
แทน

3.4.3 อาํนาจในการส่ังการและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของอบต.
 ในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของอบต.นั้นกฎหมายออกแบบ
ใหอาํนาจหนาท่ีของรัฐสวนกลางมีฐานะท่ีเหนอืกวาอาํนาจหนาท่ีของ
ทองถิ่นอยางชัดเจน ดังสองประเด็นตอไปน้ีคือ
 (1) ภายใตมาตรา 67 ซึ่งกําหนดหนาท่ีหลากหลายประการ
ที่อบต.ตองทํานั้น ม.67 (9) กําหนดใหอบต. “ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตาม
ที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร”  ดังนั้น รัฐสวนกลางจึงสามารถสั่งการให
อบต.ปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลางได โดยไมจําเปนตองปรึกษา
หารือหรือไดรับความยินยอมจากอบต. ในแงนี้ อบต.จึงมีฐานะเปน
เชนกลไกรัฐประเภทอ่ืนๆ 
 (2) มาตรา 69 ซํา้เตมิมาตราขางตนโดยระบุวา อาํนาจหนาท่ี
ตามกฎหมายของอบต.นัน้ “ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง 



อภิชาต  สถิตนิรามัย : 179

ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจ
การใดๆ” เพียงแตหนวยงานเหลานั้น “นําความเห็นของอบต.ไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการน้ันดวย”  ดังนั้น เมื่อหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาความเห็นของอบต.แลว จะไมทําตามก็ยอมได  ทั้งๆ 
ที่อบต.เปนตัวแทนของคนในพ้ืนที่  ขอบัญญัติในสองมาตราน้ี จึง
เปนการยืนยนัถงึความเหนอืกวาของรฐัสวนกลางตออาํนาจหนาทีข่อง
อบต. และสามารถส่ังการใหอบต.ทํางานตามที่สวนกลางตองการได  
และหนวยงานเหลานีไ้มจาํเปนตองฟงเสยีงของอบต. จงึไมแปลกเลย
ที่หลายโครงการของรัฐ เชน การสรางโรงไฟฟา สายสงแรงสูง หรือ
เขื่อน ซึ่งไมเปนที่ตองการของคนในพ้ืนที่จะเกิดข้ึนได 
 ตวัอยางหนึง่ทีแ่สดงใหเหน็ความเหนอืกวาของหนวยงานรัฐ
อยางชดัเจนคอื กรณีของอบต.แหงหนึง่ในอําเภออมกอย จ. เชยีงใหม 
ทีพ่ืน้ทีข่องทัง้ตาํบลต้ังอยูในเขตปาสงวน ทาํใหไมมีผูใดเลยท่ีมีเอกสาร
สิทธิในท่ีดินของตน เน่ืองจากพืชที่ทํากําไรใหชาวบานมากท่ีสุดคือ
กระหล่ําปลีและมะเขือเทศ  ดังนั้น สิ่งที่ชาวบานตองการจากอบต.คือ
การสรางถนน เพื่อการขนสงพืชผลออกสูตลาด และอางเก็บน้ํา  ตาม
กฎหมายปาไม หากบังคับใชอยางเขมงวดแลว ตําบลน้ีจะดํารงอยู
ไมไดเลย โดยไมตองกลาวถึงการสรางโครงสรางพื้นฐานทั้งสอง  เพื่อ
แกปญหานี ้อบต.และหนวยงานปาไมจงึสรางขอตกลงรวมอยางไมเปน
ทางการข้ึนคอื ปาไมอนญุาตใหทาํการกอสรางได แตหามใชเครือ่งจกัร
กลขนาดใหญและจะยึดเคร่ืองจักรหากมีการนํามาใช  เนื่องจากกลัว
วาจะมีการลักลอบนําเครื่องจักรเหลานี้ไปขยายพ้ืนที่เพาะปลูก อัน
เปนการทําลายปาไม  ในแงนี้ความตองการโครงสรางพื้นฐานของ
ชาวบานจึงถูกจํากัดโดยหนวยงานของรัฐ (Garden, Lebel, and 
Charunee. 2010 : 152-153)
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3.4.4 อํานาจในการกํากับการปฏิบัติงานของอบต.ผานการกําหนด
กฎระเบียบตางๆ 
 มาตรา 88 กําหนดวา ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ 
การโอนการจัดการทรัพยสิน การซ้ือ การจาง คาตอบแทนและคาจาง
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดโดยกระทรวงมหาดไทย รวมท้ัง
ใหอํานาจแกมหาดไทยท่ีจะออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงาน
อื่นๆ ใหอบต.ปฏิบัติได  โดยระเบียบตางๆ นั้นตอง “คํานึงถึงความ
เปนอิสระความคลองตัวและความมีประสิทธิภาพ” ในการทํางานของ
อบต.ดวย  
 สรุปแลว มหาดไทยนอกจากมีอํานาจควบคุมอบต.ผาน
เครื่องมือตางๆ ที่กลาวมาขางตนแลว ยังควบคุมผานการออก
ระเบียบจํานวนมากอีกดวย การณปรากฏวา ระเบียบในหลายกรณี
มิไดคํานึงถึงความเปนอิสระความคลองตัวและความมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานของอบต. ตัวอยางเชน กรณีที่สภาองคการบริหารสวน
ตําบลทาชนะ อ. ทาชนะ จ. สุราษฎรธานี ไดมีมติยกเลิกสถานท่ีสราง
อาคารท่ีทําการ อบต. แหงใหม ที่ไดมีมติไวในคร้ังกอนหนา โดย
เปล่ียนที่กอสรางใหมจากหมู 5 เปนหมู 7 แตมติดังกลาวถูกยกเลิก
โดยผูวาราชการจังหวัด ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นได
ชี้แจงเหตุผลวา มติดังกลาวเปนมติที่ไมชอบดวยระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 เพราะ
ในการเสนอญัตต ินายสมชาย โตะมะหวัน สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทาชนะ หมูที่ 1 ไมไดยกมือขึ้นพนศีรษะเพื่อขออนุญาต
ประธานสภา อบต. ทาชนะ และไมมีการรับรองญัตติจากสมาชิก
สภา อบต.ทาชนะ และประธานสภาไมไดบรรจุญัตติดังกลาวเขา
ระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ 38 วรรค 
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5 ขอ 39 และ ขอ 63 วรรค 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 254716 

 ในอีกกรณีหนึ่ง ระเบียบเกิดข้ึนจากปญหาความขัดแยง
ระหวางนายอําเภอและอบต. ซึง่เกดิข้ึนทีจ่งัหวัดชุมพร กรณีการบุกรุก
ที่ดินสาธารณะ เนื่องจากกฤษฎีกาตีความใหอําเภอและอบต.มีหนา
ที่รวมกันในการดูแลท่ีดินสาธารณะ กรณีนี้นายอําเภอเห็นวาเอกชน
รายหน่ึงบุกรุกท่ีดินสาธารณะ จึงย่ืนฟองตอศาล ตอมาศาลตัดสินให
ผูถูกฟองชนะคดี นายอําเภอจึงตองการอุทธรณและตองการใหอบต.
มาเปนโจทยรวม รวมท้ังเปนผูรับภาระคาใชจายในคดี  แตนายก
อบต.ซึง่ไมเหน็ดวยกับนายอําเภอมาต้ังแตตนวาเอกชนรายน้ันบุกรุก
ทีดิ่น จงึปฏิเสธการเขารวม ตอมากระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกนัทีดิ่นอนั
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 2553 
(ขอ 6) กําหนดใหอบต.ตองเปนโจทยรวมดวย17  
 สรุป จากท่ีอภปิรายมาท้ังหมดขางตนจะเหน็ไดวา รัฐมีอาํนาจ
หลายหลาก ตัง้แตอาํนาจอนมัุต ิยบัย้ัง ระงบัการปฏิบัตริาชการ ยบุสภา 
ปลดออกจากตําแหนง กําหนดระเบียบควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อ
กํากับและควบคุมการกระทําของอบต.  อาํนาจเหลานีใ้นหลายประเด็น
มีลักษณะรุนแรง-เบ็ดเสร็จ เชน การปลดออกจากตําแหนง จึงสมควร
ที่จะมีการระบุเงื่อนไขแหงการใชอํานาจไวอยางชัดเจน แตปรากฏวา
กฎหมายกลับเขียนในลักษณะ “ครอบจักรวาล” ทําใหนายอําเภอ
และผูวาราชการจังหวัดสามารถใชดุลยพินิจไดอยางกวางขวาง  เมื่อ

16 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0804.7/12525 ลงวันที ่22 ตลุาคม 2551 เร่ือง หารือเกีย่ว
กับการยกเลิกมติของสภาองคการบริหารสวนตาํบลทาชนะ อาํเภอทาชนะ จงัหวัดสุราษฎรธานี
17หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.7/12525 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2551 เรื่อง หารือเกี่ยว
กับการยกเลิกมติของสภาองคการบริหารสวนตาํบลทาชนะ อาํเภอทาชนะ จงัหวัดสุราษฎรธานี
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เผชิญกับความไมชัดเจนเชนนี้ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน
จึงมีแรงจูงใจท่ีจะสยบยอม หรือกระทําการเอาใจผูถืออํานาจ กลาว
อีกแบบคือ กฎหมายกําหนดใหมีกลไกจํานวนมากท่ีทําใหทองถิ่น
ตองรบัผิดตอรฐั แมวาเจตนารมณของรัฐธรรมนญูท้ังฉบับ พ.ศ. 2540 
(มาตรา 283) และ พ.ศ. 2550 (มาตรา 282) จะระบุอยางชัดเจนวา 
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปน และ
จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่นไมไดก็ตาม 
 ในอีกดานหนึ่ง แมวากฎหมายจะออกแบบใหประชาชน
สามารถมีสวนรวมทางการเมืองนอกเหนือจากการเลือกตั้ง โดย
สามารถเปนผูริเริ่มถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน 
และสามารถเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นได แตดวยเงื่อนไขตางๆ 
ที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนจะตองปฏิบัติหากตองการใชกลไก
ทั้งสองนั้น โดยไมไดคํานึงถึงตนทุนธุรกรรมจํานวนมากท่ีประชาชน
ตองแบกรับ ทําใหกลไกเหลานี้ไมมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ  ดังนั้น 
นอกจากกลไกการเลือกตั้งแลว กลไกอ่ืนทางกฎหมายที่จะบังคับใหผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองของอปท.รับผิดตอประชาชนในเขตเลือก
ตัง้ของตัวเองนัน้แทบจะไมมีผลในทางปฏิบัตเิลย  ทีก่ลาวมาท้ังหมดน้ี
อาจทาํใหกลาวอางไดวา กฎหมายอปท.ในปจจบัุนนัน้ บังคับใหอปท.
รับผิดตอรฐัมากกวารบัผดิตอประชาชน และอาจจะละเมดิเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญอีกดวย
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4. ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดาน
งบประมาณ

การกํากับดูแลทองถ่ินนอกจากจะกระทําการผานกฎหมายและขอ
บังคับตางๆ แลว รัฐยังสามารถกํากับ-ควบคุมอปท.ผานการกําหนด
งบประมาณรายปไดอีกทางหน่ึงดวย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

4.1 โครงสรางรายไดของอปท. 
 โครงสรางรายไดของอปท.นัน้ประกอบดวยรายไดจากสีส่วน 
(ดู ตารางท่ี 6) คือ 
  1)  รายไดทีอ่ปท.จดัเก็บเองในแตละทองถิน่ ซึง่มีสดัสวนนอย
ที่สุดและมักมีสัดสวนไมเกินรอยละสิบของรายไดทั้งหมด  
 2) รายไดที่กฎหมายกําหนดใหเปนของอปท. แตรัฐสวน
กลางทําหนาเปนผูจดัเก็บให (เพือ่ความมีประสิทธภิาพในการจดัเกบ็) 
แลวสงมอบใหอปท.ทัง้หมด เชน ภาษลีอเลือ่น และรายไดจากการทาํ
นติกิรรมอสังหาริมทรัพย เปนตน แตบางรายการของสวนนี ้เชน สวน
หนึง่ของภาษมูีลคาเพิม่ (VAT) ตองผานการจดัสรรสัดสวนระหวางรัฐ
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 6  
 .  . . 2546-2554   

 
( : ) 

 :   . 
 ** (  ) 

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

 22,258 24,786 27,018 29,110 32,021 35,223 38,745 29,110 38,745 
 60,218 82,623 95,370 110,190 120,728 128,676 140,679 126,589 148,109 

 35,504 43,100 49,000 61,800 65,300 65,000 71,900 45,400 70,500 
 30,147.13 66,067.19 95,873.23 110,213.9 123,574.9 131,074.9 134,548.5 125,363 158,375.4 

 
148,127 216,576 267,261 311,314 341,624 359,974 385,872 326,462 415,729 

** 15.03 11.44 10.11 9.35 9.37 9.78 10.04 8.92 9.32 
**  40.65 38.15 35.68 35.40 35.34 35.75 36.46 38.78 35.63 
**  23.97 19.90 18.33 19.85 19.11 18.06 18.63 13.91 16.96 

** 
20.35 30.51 35.87 35.40 36.17 36.41 34.87 38.40 38.10 
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และอปท.โดยคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (กกถ.) อันเปนองคกรจัดต้ังขึ้นตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอปท. พ.ศ. 2542 รายไดสวนที่สอง
มีคาประมาณรอยละ 35-40 ของรายไดรวม ลักษณะสาํคญัของรายได
ประเภททีห่นึง่และบางสวนของประเภททีส่องคอื กฎหมายกําหนดให
เปนรายไดของอปท.หมดท้ังจํานวน  กกถ.ไมมีสิทธิในการพิจารณา
แบงสรรระหวางรัฐกับอปท.   
 3) รายไดจากภาษีและอากรท่ีกฎหมายกําหนดใหรัฐบาล
กลางแบงกับอปท. เชนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)18 ซึ่งตองผานการ
พิจารณาจัดสรรจากคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ (กกถ.)  เนือ่งจากภาษบีางตัวกฎหมายไมไดระบุ
อยางชัดเจนวาใหจัดสรรระหวางสวนกลางกับสวนทองถ่ินอยางไร  ที่
ผานมารายไดประเภทนีมั้กมีสดัสวนตํา่กวารอยละ 20 และมีแนวโนม
ลดลง  
 4)  เงนิอดุหนุนจากรัฐบาลกลาง ซึง่รัฐบาลจัดสรรใหกับอปท.
ผานพ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาล รายไดประเภท
นี้มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นอยางมากจนมีนํ้าหนักประมาณรอยละ 40 ของ
รายไดของอปท.ในปจจบัุน สาเหตสุาํคัญทีส่ดัสวนของรายไดประเภท
นี้มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ นั้น เพราะพ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกอปท.ฉบับท่ีสอง (พ.ศ. 2549) กําหนดให
รัฐบาลตองเพิ่มสัดสวนรายไดของทองถิ่นตอรายไดของรัฐบาลข้ึน
เรื่อยๆ จนไมตํ่ากวารอยละ 35 และตองไมนอยกวารอยละ 25 แต
เนื่องจากฐานภาษีและอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนรายได

18 การท่ีภาษีมูลคาเพิ่มอยูในรายไดทั้งประเภทแบงใหและจัดเก็บให เปนไปตามขอบัญญัติ
ของพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ และพ.ร.บ.จัดตั้งอปท.อีกสามฉบับ 
ตามลําดับ
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ของอปท.มิไดมีการเปล่ียนแปลง ทําใหรายไดประเภทอื่นของอปท.
เพิ่มข้ึนไมทันกับการเพ่ิมข้ึนของรายไดของรัฐบาล รัฐบาลจึงตอง
เพิ่มรายไดใหอปท.ในรูปแบบเงินอุดหนุน เพื่อรักษาสัดสวนระหวาง
รายไดของอปท.ตอรายไดของรัฐบาลกลางใหเปนไปตามขอบัญญัติ
ของพ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ19 
 หากพิจารณาในแงความเปนอิสระของทองถ่ินในแงแหลง
ที่มาของรายไดแลว  อาจอภิปรายในประเด็นนี้ไดวา รายไดที่อปท.
จัดหาเองนั้นมีสัดสวนตํ่ามาก (ประมาณรอยละ 10)  และเม่ือรวมกับ
รายไดจากภาษทีีรั่ฐจดัเกบ็ใหแลว มีสดัสวนนอยกวาคร่ึงหนึง่ของราย
ไดทั้งหมด ทั้งๆ ที่แหลงรายไดทั้งสองน้ีเปนฐานของความเปนอิสระ
ดานการเงนิของอปท.จากรัฐบาลกลาง เนือ่งจากสวนใหญของเงนิราย
ไดสองประเภทน้ีไมขึน้อยูกับการตัดสินใจของกกถ. หรือกลาวอีกแบบ
ไดวา ปจจบัุนอปท.ตองพึง่พงิรายไดจากแหลงท่ีสามและส่ีเกอืบรอยละ 
60  ซึง่เปนแหลงรายไดทีรั่ฐบาลกลางมีอทิธพิลสงูในการจดัสรรวงเงนิ
งบประมาณ จึงอาจสรุปไดวา อปท.มีความเปนอิสระดานโครงสราง
รายไดคอนขางตํ่าจากรัฐบาลกลาง

4.2 โครงสรางเงินอุดหนุนกับความเปนอิสระของอปท.
 เนื่องจากแหลงเงินไดประเภทนี้คิดเปนประมาณรอยละ 40 
ของรายรับของอปท. และรายไดประเภทนีแ้บงออกไดเปนสามประเภท
ยอยๆ (ดู ตารางท่ี 7) ซึ่งในแตละประเภทน้ัน อปท.มีระดับความ
เปนอิสระในการใชจายไมเทากัน20  จึงสมควรท่ีจะตองอภิปรายใน
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้คือ  

19 สัมภาษณคุณวีระชัย ชมสาคร ผูอํานวยการสวนกระจายอํานาจดานการเงินและการคลัง 
สาํนกังานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สาํนกันายกรัฐมนตรี 
วันที่ 6 พ.ค. 2554  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
20  ในขณะท่ีรายไดสามประเภทแรกน้ัน อปท.มีอิสระเต็มท่ีในการใชจาย
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 7   

  
. .  2546-2554 

 (  : ) 

 :  . 

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

 
- 23,855.38 

(36.11%) 
47,252.32 
(49.29%) 

50,427.09 
(45.75%) 

62,995.05 
(50.98%) 

66,651.68 
(50.85%) 

57,382.35 
(42.65%) 

29,062.62 
(23.18%) 

52,062.63 
(32.87%) 

 

 
20,339.44 
(67.47%) 

 
32,375.92 

(49%) 

 
47,524.18 
(49.57%) 

 
49,398.73 
(44.82%) 

 
51,298.09 
(41.51%) 

 
43,346.25 
(33.07%) 

 
46,717.44 
(34.72%) 

 
45,209.11 
(36.06%) 

 
27,966.37 
(17.66%) 

 
9,807.69 

(32.53%) 
9,835.89 

(14.89%) 
1,096.73 
(1.14%) 

10,388.03 
(9.43%) 

9,281.74 
(7.51%) 

21,077.01 
(16.08%) 

30,448.69 
(22.63%) 

51,091.3 
(40.75%) 

78,346.43 
(49.47%) 

 
30,147.13 
(100%) 

66,067.19 
(100%) 

95,873.23 
(100%) 

110,213.85 
(100%) 

123,574.90 
(100%) 

131,074.90 
(100%) 

134,548.48 
(100%) 

125,363.0 
(100%) 

158,375.4 
(100%) 
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 1) กลาวโดยท่ัวไปแลวงบประเภทท่ีหนึ่งคือ “เงินอุดหนุน
ทั่วไป” หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่” 
ซึ่งอปท.มีความเปนอิสระในการใชจายมากท่ีสุดเทียบเทากับรายได
ที่อปท.จัดเก็บเอง กลับมีสัดสวนลดลงเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ระยะหลังๆ จากประมาณ 51% ของงบอุดหนุนทั้งหมดในพ.ศ. 2550 
เปนรอยละ 23  ในพ.ศ. 2553 แมจะเพิ่มเปนรอยละ 33 ในพ.ศ. 2554  
 2) งบประเภท “เงนิอดุหนุนกําหนดวัตถปุระสงค”21 ซึง่ อปท.
มีระดับความเปนอิสระในการใชจายรองลงมาน้ัน ก็ลดลงเชนกัน โดย
ลดลงจากรอยละ 42 ในพ.ศ. 2550 เปนรอยละ 18 ในพ.ศ. 2554 และ
เปนทีน่าสังเกตวา หลังจากท่ีงบประเภทดังกลาว  ถกูโยกมาอยูในสวน
งบอุดหนุนทั่วไปนับแต พ.ศ. 2551 ซึ่งทําให อปท. มีอิสระในการใช
รอยละ 100  แตงบดังกลาวก็มีอัตราการลดลงอยางรวดเร็ว 
 3) ในทางตรงขาม งบอุดหนุนในสวน “เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ” 
กลับมีสดัสวนเพิม่ข้ึนมากในชวงหลงั โดยเพิม่ข้ึนจากเพยีงรอยละ 1.1 
ของงบอุดหนุนทั้งหมดในพ.ศ. 2548  เปนรอยละ16 ในพ.ศ. 2551 
แลวกระโดดเปนรอยละ 36 ในพ.ศ. 2552 และรอยละ 49 ในพ.ศ. 2554  
ทัง้ๆ ทีอ่ปท.ไมมีความอิสระในการใชจายงบเงินอดุหนุนเฉพาะกิจเลย  
ดวยเหตวุารัฐบาลจะเปนผูกําหนดใหอปท.นาํไปใชในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เทานั้น จะโยกงบไปใชในเรื่องอื่นๆ ที่อปท.เห็นควรไมได นอกจาก
นี้ยังมีปญหาในแงความโปรงใสท้ังตอกระบวนการงบประมาณของ
ตัวอปท.และวงเงินที่อปท.แตละแหงไดรับการจัดสรร ยิ่งไปกวานั้น 
สัดสวนของเงินอุดหนุนทั้งสามประเภทยังเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
ระหวางปงบประมาณอีกดวย อันเปนสาเหตุสําคัญหนึ่งที่ทําใหอปท.

21 นบัตัง้แตป 2551 เปนตนมานัน้ กกถ.ไดยกเลกิการจัดงบประมาณประเภทน้ี แตเมือ่พจิารณา
จากการแจกแจงรายละเอยีดของงบประมาณแลวปรากฏวา รายการท่ีเดมิอยูในหมวด “กําหนด
วตัถปุระสงค” นัน้ถกูนบัไปรวมกับหมวด “เงนิอุดหนุนทัว่ไป” ทัง้หมด ดังนัน้เงนิหมวด “กําหนด
วัตถุประสงค” ในตารางท่ี 7 ขางลางนี้จึงเปนการจัดประเภทโดยผูเขียน
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แตละแหงไมสามารถประมาณการรายไดของตนไดดีเทาท่ีควร ทําให
ขาดประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณตามมา
 สรุปไดวา ความแตกตางท่ีสําคัญท่ีสุดระหวางเงินอุดหนุน
ทั่วไป (อุดหนุนตามอํานาจหนาท่ีและอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค) 
กับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีสองประเด็นคือ ความเปนอิสระในการใช
จายของอปท. และความโปรงใสของกระบวนการงบประมาณ โดยรวม
แลว เงินอุดหนุนทั่วไปมอบความเปนอิสระและความโปรงใสแกอปท.
มากกวาเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ การท่ีแนวโนมสัดสวนของเงินอดุหนุน
เฉพาะกิจที่เพิ่มสูงข้ึนมาตลอด จนคิดเปนเกือบรอยละ 50 ของงบ
อุดหนุนทั้งหมด หรือมีมูลคาถึง 78,346.43 ลานบาทในปงบประมาณ 
2554  จึงเปนสิ่งท่ีนากังวล สาเหตุที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีความ
โปรงใสและความเปนอิสระนอยกวานั้น สามารถอภิปรายโดยใชงบ
ประมาณป 2554 เปนตัวอยางไดดังจะไดกลาวในหัวขอตอไป

4.3 การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกอปท. ปงบประมาณ 2554
 ในปงบประมาณ 2554 นัน้ รัฐบาลจัดสรรงบอุดหนุนแกอบจ. 
เทศบาล และอบต. เปนเงินทั้งสิ้น 158,875.43 ลานบาท ซึ่งแบงเปน
เงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 80,029 ลานบาทและเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจจํานวน 78,346.43 ลานบาท อันมีรายละเอียดตามผังการจัดเงิน
อุดหนุนในแผนภาพท่ี 1
 จากแผนภาพท่ี 1  เฉพาะสวนเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาท่ี
เทาน้ันที่อปท.จะมีอิสระเต็มท่ีในการนําไปกําหนดในรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของตัวเอง ซึ่งตองผานการอนุมัติของ
สภาทองถิน่ในทายท่ีสดุ  ขอดีประการหน่ึงคือ การจัดสรรวงเงินใหแก
อปท.ในแตละระดับและแตละแหงนั้นมีกฎเกณฑการจัดสรรท่ีชัดเจน 
ซึ่งกําหนดโดยกกถ. ทําใหอปท.แตละแหงไมตอง “วิ่งงบประมาณ” 
ตัวอยางเชน การจัดสรรงบในสวนของเทศบาลใหแกเทศบาลแตละ
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แหงนั้น จะแบงรอยละ 50 ตามจํานวนประชากร และอีกรอยละ 50 
ใหแบงเทากันทุกแหง หรือในสวนของอบต.ก็ใชเกณฑทั้งสองเชนกัน 
แตเปล่ียนสัดสวนจาก 50:50 เปน 40:6022   
  สวนเงนิอดุหนนุกาํหนดวัตถปุระสงควงเงนิ 27,966.37 ลาน
บาท หากเปนชวงเวลาในอดตีกอน พ.ศ. 2551 รายการใชจายจาํนวน 
9  รายการขางตนนั้น อปท.จะตองนําไปใชจายตามวัตถุประสงค ซึ่ง
กําหนดมาจากรัฐบาลกลางแลวเทานัน้ โดยไมสามารถนําเงินไปใชจาย
อยางอื่นไดเลย ในแงน้ีรายการเหลานี้จึงเปนรายการท่ีรัฐบาลกลาง
กําหนดใหอปท.เปนกลไกในการทํางานของรัฐบาลกลาง ตัวอยาง
งานตามนโยบายในความหมายน้ีก็คือ คาอาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส และอาหารเสริม (นม) ซึ่งคิดเปนรอยละ 95 ของงบ
อุดหนุนกําหนดวัตถุประสงคของ พ.ศ. 2554  ดวยสาเหตุนี้เองที่ทํา
ใหอปท.มองวา23 งบประมาณในสวนนีจ้ะตองไมรวมเปนสวนหนึง่ของ
งบประมาณท่ีกฎหมายกําหนดใหรัฐจัดใหอปท.24 แตกรรมการกกถ.
ทานหนึ่งเห็นวา ประเด็นนี้ก็อาจมองอีกแบบไดวา 9 รายการขางตน

22 ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เร่ือง หลักเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 145 ง หนา 67 วัน
ที่ 17 ธันวาคม 2553 ขอ 4 และ ขอ 5
23 หนงัสอืที ่ส.ท.ท. (สมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย) 339/2554 ลงวันที ่28 มีนาคม 
2554  เรื่อง กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกระจายอํานาจฯ การ
กําหนดสัดสวนรายได และกรอบแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกอปท. และ หนังสือที่ 
ส.ท.ท. 516/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ขอใหชวยเหลือกรณีที่สภาผูแทนราษฎรได
แปรญัตติปรับลดงบประมาณไป 8,142 ลานบาท
24 เนื่องจากพ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนฯ กําหนดใหรัฐบาลจัดงบใหอปท.ไมนอยกวา 25% 
ของรายไดของรัฐบาล ในทัศนะของอปท.แลวงบประมาณสัดสวนนีค้วรเปนงบท่ีอปท.มีอสิระใน
การกําหนดการใชจาย ไมใชเปนการทําตามนโยบายของรัฐบาลกลาง  ดังนั้น หากรัฐบาลตอง
การใหอปท.เปนกลไกในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลแลว จึงสมควรท่ีรัฐบาลจะตองจัดหา
งบประมาณตางหากมาให
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นั้น ก็เปนสวนหนึ่งของหนาท่ีอปท.ที่จะตองจัดสวัสดิการดูแลทองถ่ิน
อยูแลว จะถือวาเปนงบ “หาเสียง” ของรัฐบาลกลางไมได  
 แตอยางไรกต็าม นบัต้ังแตพ.ศ. 2551 เปนตนมา กกถ.ไดยบุ
วงเงนิในสวนเงนิอดุหนุนกาํหนดวตัถปุระสงคเขาเปนสวนหนึง่ของงบ
เงินอุดหนุนทั่วไป  ดังนั้น ในปจจุบันอปท.จึงมีอิสระท่ีจะนําเงินสวน
นี้ไปใชจายไดเฉกเชนเดียวกับวงเงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่ทุก
ประการ สวนสาเหตทุีผ่งัขางตนยงัคงมีรายการ“กําหนดวตัถปุระสงค” 
อยูนั้น ก็เพียงเพื่อการส่ือสารความเขาใจกับอปท.วา กกถ.ไดจัดสรร
เงินในรายการเหลานั้นไวใหแลวตามท่ีเคยจัดสรรใหในปกอนๆ25

 สวนทีเ่ปนปญหามากคอืเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ  ประการแรก 
คือปญหาในระดับอปท.เอง เนื่องจากงบฯสวนนี้ถือเปนเงินนอกงบ
ประมาณของอปท. จงึไมตองบรรจเุขาเปนสวนหนึง่ของรางขอบัญญตัิ
รายจายประจําปของอปท.  ดังนั้น สภาทองถิ่นจึงไมมีโอกาสในการ
พิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น อันเปนการขัดกับหลักการกําหนดงบประมาณ
ในระบอบประชาธิปไตยของทองถ่ิน  ดังนัน้ จงึเปนไปไดทีจ่ะเกดิกรณี
ที่สภาทองถิ่นไมเห็นดวยกับโครงการของฝายบริหาร และไมอนุมัติ
งบประมาณของโครงการน้ัน  แตฝายบริหารก็สามารถท่ีจะผลักดัน
โครงการดังกลาวได หากไดรับจากการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
 ประการท่ีสอง รัฐบาลกลาง “แฝง” งบฯหาเสียงของรัฐบาล
กลางจํานวนมากเขามาเปนสวนหนึ่งของงบทองถ่ิน ดังรายการท่ี 
12-15 ในแผนภาพขางตน นับต้ังแตโครงการหลักประกันผูสูงอายุ 

25 สมัภาษณ รศ.ดร.สกนธ วรัญญวฒันา ในฐานะกรรมการกกถ. วนัที ่8 มิ.ย. 2554  ทีม่หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร  และคุณวีระชัย ชมสาคร ผูอํานวยการสวนกระจายอํานาจดาน
การเงนิและการคลัง สาํนักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 พ.ค. 2554  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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โครงการเรียนฟรี 15 ป โครงการอสม. และการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพกิาร ซึง่โครงการท้ังสีน่ีมี้มูลคาถงึ 45,991 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 58.7  ของงบอุดหนุนเฉพาะกจิ หากรวมงบอุดหนุน
เฉพาะกิจที่เปนนโยบายหาเสียงกับงบอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค
ในสวนที่อปท.เห็นวาเปนการทําตามนโยบายของรัฐบาลเขาดวยกัน
แลว จะมีมูลคาท้ังสิ้น 72,508 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46 ของ
งบอุดหนุนทั้งหมดทุกประเภท ปญหางบแฝงนี้เองที่ทําใหองคกร
ตัวแทนของอปท.ทั้งสามประเภทยื่นขอเรียกรองไปยังนายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์ เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 255426 ใหการต้ังงบประมาณของอปท.
ในพ.ศ. 2555 ไมนับรวมโครงการของรัฐบาลกลางท้ังส้ิน 7 โครงการ
ของปงบประมาณ 2554 เขาเปนสวนหนึ่งของงบสําหรับอปท. เพราะ
เห็นวาเปนงบท่ีตองใชเพื่อทําตามนโยบายของรัฐบาล
 ประการท่ีสาม ปญหาความโปรงใสและความเทาเทียมของ
การจัดสรรงบเฉพาะกิจแกอปท.แตละแหง  เปนทีท่ราบกันดีในวงการ
อปท.วา หากอปท.แหงใดตองการไดรับการจัดสรรงบในสวนนี้ ซึ่ง
มีชือ่แตกตางกันไปในแตละป แตสวนใหญแลวจะเปนงบเกีย่วกับการ
กอสราง จะตองไป “วิ่งงบ” สําหรับปงบประมาณ 2554 ตัวอยางท่ี
ชัดเจนที่สุดคือรายการท่ี 17 ในแผนภาพขางตน ในช่ือ “พัฒนาอปท.

26 หนังสือท่ี ส.ท.ท. (สมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย) 339/2554 ลงวันที ่28 มีนาคม 
2554  เรื่อง กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกระจายอํานาจฯ การ
กําหนดสดัสวนรายได และกรอบแนวทางการจดัสรรเงนิอดุหนนุใหแกอปท.  กราบเรยีน ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี (ในฐานะประธานกกถ.)
27 ผูที่เกี่ยวของในวงการอปท.ทานหนึ่งชี้วา ระดับความเขมขนในกิจกรรม “วิ่งงบ” กับรายการ
ตางๆ ในงบอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นไมเทากัน จุดสังเกตคือ รายการท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือ-จัดจาง 
เชน ซือ้ครุภณัฑ จางเหมากอสราง  ดังในรายการท่ี 7 กอสรางศูนยเดก็เล็ก (312.92 ลาน) และ
รายการท่ี 8 ครุภัณฑการศึกษาโรงเรียนทองถ่ิน (101.58 ลาน) ก็จะตองว่ิงงบอยางเขมขนเชน
เดียวกับรายการท่ี 17 ขางตน  สวนการว่ิงงบ เชน รายการท่ี 3-5 ในผังจะมีความเขมขนตํ่า 
เพราะคาใชจายแตละรายการมีสูตรคอนขางตายตัวในการจัดสรรงบประมาณ   
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กรณีเรงดวน” จํานวน 8,142 ลานบาท ซึ่งมีสามโครงการยอยคือ 
พฒันาทางหลวงทองถิน่ (ถนนไรฝุน) ลานกีฬาเอนกประสงค และตาม
ยทุธศาสตรการพฒันาอปท.27  งบกอนนีมี้ปญหาเปนพเิศษ เนือ่งจาก
ที่มาของงบประมาณน้ีเกิดข้ึนจากการแปรญัตติโดยสภาผูแทนฯ  ตัด
ทอนงบประมาณในสวนท่ีเปนงบอุดหนุนกําหนดวัตถปุระสงคจาํนวน 
12 รายการ เชนโครงการอาหารกลางวัน ศนูยเดก็และโรงเรียน ถกูปรับ
ลด 1,307 ลานบาท งบชดเชยรายไดทีล่งในหาจงัหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 972 ลานบาทถูกตัดออกหมด เปนตน โดย 12 โครงการน้ีถูก
ตดังบรวมกันเปนเงนิ 8,142 ลานบาท ในอกีทางหนึง่ นกัการเมืองกลุม
นี้ก็ “ประสาน”ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตั้งของบประมาณ
จํานวนที่เทากันไวรอรับงบท่ีถูกปรับลด28 และกลายเปนรายการท่ี 
17 ในทายท่ีสุด  การถูกตัดงบประมาณสวนนี้กอปญหาใหกับอปท.
โดยตรง เชน โครงการอาหารกลางวันและนม ซึ่งอปท.มีคาใชจาย
รายหัวที่ชัดเจน เม่ือถูกตัดงบแลว อปท.ก็จะไมมีงบประมาณพอจาย  
ทางอปท.จงึเรยีกรองใหนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ เพราะกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถิน่เปนหนวยงานของรฐับาล แตไปทําการ “สมยอม” 
กับส.ส.ทีแ่ปรญัตต ิทัง้ๆ ทีง่บท้ังหมดผานการอนมัุตโิดยคณะรัฐมนตรี
มากอนแลว  นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์จึงรับในข้ันตนวาจะนํางบกลาง
จํานวน 7 พันลานบาทมาชดเชย ซึ่งก็ยังไมเพียงพอ29   

28 การท่ีตองทําเชนนี้นั้น เนื่องจากส.ส.ไมมีอํานาจแปรญัตติที่เปนการเพิ่มงบประมาณใหแก
โครงการใด มีแตอํานาจตัดทอนงบประมาณ จึงตองตัดทอนงบประมาณจากบางแหง เพื่อท่ีจะ
มีเงินเหลือพอจัดสรรสําหรับรายการท่ีใหหนวยงานของรัฐตั้งงบประมาณรอรับไว 
29 หนงัสอืท่ี ส.ท.ท. (สมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย) 339/2554 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 
2554  เร่ือง กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกระจายอํานาจฯ การ
กําหนดสัดสวนรายได และกรอบแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกอปท.  และ หนังสือที่ 
ส.ท.ท. 516/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ขอใหชวยเหลือกรณีที่สภาผูแทนราษฎรได
แปรญัตติปรับลดงบประมาณไป 8,142 ลานบาท 
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 ดังทีก่ลาวแลววา อปท.ตอง “วิง่งบ” กับเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ 
สาเหตุสําคัญเกิดจากหลักเกณฑการจัดสรรท่ีสรางแรงจูงใจใหอปท.
ตองวิ่งงบ ตัวอยางเชน ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน
รายการพัฒนาอปท.กรณีเรงดวนปงบประมาณ 255230 ซึง่มีวงเงนิสงู
ถึง 12,000 ลานบาทน้ัน กําหนดหลักเกณฑ ประเภทโครงการท่ีจะได
รับการจัดสรร และกลไกการพิจารณาโครงการไวอยางหลวมๆ กวางๆ 
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหมีการใชดุลยพินิจอยางกวางขวางในการตัด
สนิใหอปท.แหงใดแหงหนึง่ไดหรอืไมไดรับการจัดสรร ดังรายละเอยีด
เฉพาะที่สําคัญตอไปน้ี31 

 1) ประเภทของโครงการท่ีจะไดรับการจัดสรรมี 6 ประเภท
คือ โครงการพระราชดําริ, โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ
พัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคหรือเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนา
เสนทางคมนาคม โครงการปองกันสาธารณะภัย และโครงการ
ซอมแซมโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยโครงการท่ีขอรับการ
จัดสรรตองมีลักษณะ “งบลงทุนเฉพาะรายการท่ีเปนสิ่งกอสราง” และ
มีลักษณะ“เรงดวนและจําเปน”  ดังนั้น สาระหลักของโครงการท่ีจะได
รับการพิจารณาคือ ตองเปนโครงการท่ีมีการกอสรางเทานั้น สวนส่ิง
กอสรางนั้นจะสรางเพื่อการใด เปนประเด็นรอง เนื่องจากคาดไดวา 
อปท.ทุกแหงสามารถคิดคนโครงการท่ีเขาขาย “เรงดวนและจําเปน” 

30 เนือ่งจากในปจจบัุนยงัไมมีการประกาศหลักเกณฑการจดัสรรเงินอดุหนนุรายการพฒันาอปท.
กรณีเรงดวนปงบประมาณ 2554  ดังนั้น ในท่ีนี้จึงใชประกาศเร่ืองเดียวกันของปงบประมาณ 
2552 ในการวิเคราะหแนวทางการจัดสรร โดยคาดวาประกาศป 2554 จะออกมาในแนวทาง
เดียวกัน 
31 ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ินเรื่อง การจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับอปท.กรณีเรงดวนปงบประมาณ พ.ศ.2552   ราชกิจจานุเบกษา เลม 
126 ตอนพิเศษ 3 ง หนา 65 วันที่ 8 ม.ค. 2552 
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ภายใตโครงการในหกประเภทขางตนไดเสมอ  
 2) กลไกการพิจารณาโครงการ กําหนดใหกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
โครงการประกอบดวย ผูแทนสวนราชการทีเ่กีย่วของ32 ผูแทนสมาคม
อบจ. ผูแทนสมาคมเทศบาล ผูแทนสมาคมอบต.33 ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการการพัฒนาทองถิ่นที่ประธานกกถ.มอบหมายไมเกิน 5 คน
และผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาทองถิ่นที่อธิบดีกรมสงเสริมฯ เห็น
สมควรไมเกนิ 5 คน เพือ่ตรวจสอบโครงการวามีความถูกตองตามหลกั
เกณฑทีกํ่าหนด อกีประเด็นทีน่าสังเกตอยางย่ิงคือ แมกระท่ังในกรณี
ทีอ่ปท.เสนอโครงการท่ีนอกเหนือจากหลักเกณฑขางตนแลว แตเปน
โครงการท่ี “จาํเปนเรงดวนและเปนประโยชนตอประชาชน” ก็สามารถ
ยื่นโครงการเพ่ือเสนอใหประธานกกถ.เปนผูพิจารณาก็ได  
 จากองคประกอบของคณะกรรมการขางตนจะเห็นไดวา มี
ผูแทนอปท.เพียง 3 คน แตประธานกกถ.และอธิบดีกรมสงเสริมฯ
แตงตั้งผูทรงคุณฯ ไดอีกฝายละ 5 คน  ในขณะท่ีอธิบดีกรมสงเสริมฯ
แตงตัง้ผูแทนสวนราชการทีเ่กีย่วของไดอกีดวย จงึอาจสรปุในประการ
แรกไดวา ผูแทนอปท.เปนองคประกอบขางนอยของกรรมการคณะน้ี
เสมอ เนือ่งจากกรรมการท่ีแตงตัง้โดยฝายรัฐบาลกลางอีกสามสวนนัน้ 
รวมกันแลวอยางนอยทีส่ดุมีถงึ 11 คน  ดังนัน้ ความเหน็ของฝายอปท.
จึงมีนํ้าหนักนอยมากในกรรมการชุดน้ี กฎเกณฑเชนนี้ยอมสรางแรง
จงูใจใหอปท.แตละแหงตอง “วิง่งบ” กับฝายรัฐสวนกลางมากกวาฝาย

32เนื่องจากอปท.มิไดเปนหนวยงานราชการ ในข้ันตอนกระบวนการงบประมาณอปท.จึงไม
สามารถขอรับการจัดสรรไดโดยตรงจากสํานกังบประมาณ  ดังนัน้ การต้ังงบอดุหนนุเฉพาะกจิ
จงึตองใหหนวยงานรฐัตางๆ เปนผูขอตัง้วงงบประมาณ อนัเปนทีม่าของกรรมการในตําแหนงนี้
33เนื่องจากตัวประกาศมิไดระบุอยางชัดเจนวา ตัวแทนตําแหนงท้ังสี่ขางตนนี้มีตัวแทนฝายละ
ก่ีคน  ผูวิจัยจึงถือวา มีฝายละหน่ึงคน
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อปท. ประการท่ีสอง ในกรณีที่ประธานกกถ.34 เปนนักการเมืองที่อยู
พรรคเดียวกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดังเชนในป 2552 
แลว พรรคน้ีจะมีอิทธิพลสูงมากในการจัดสรรใหอปท.ใดไดรับการ
จัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจรายการน้ี  เพราะนักการเมืองในสอง
ตําแหนงนี้สามารถประสานกันไดวา จะแตงตั้งใครเปนผูทรงคุณฯ ซึ่ง
มีจํานวนมากท่ีสุดในคณะกรรมการ
 จากท่ีอภิปรายขางตน อาจสรุปไดวาในแตละปงบประมาณ
นั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจํานวนนับหม่ืนลานบาท มีหลักเกณฑใน
การจัดสรรท่ีไมชัดเจน ทําใหผูมีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งก็คือนักการเมือง
และขาราชการในกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สามารถใช
ดุลยพินจิในการเลือกอุดหนุนอปท.แหงหนึง่แหงใดไดอยางกวางขวาง 
กติการการจัดสรรเชนนี้ยอมสงสัญญาณและสรางแรงจูงใจอยางแรง
ใหผูบริหารอปท.ตอง “วิ่งเขาหา” สรางความสัมพันธกับนักการเมือง
ระดับชาตโิดยเฉพาะอยางยิง่กบั ส.ส.ในพืน้ทีข่องตน35 และขาราชการ
สวนกลางอยางหลีกเลีย่งไมได  หรือกลาวอีกแบบไดวา วธิกีารจัดสรร
งบประมาณเชนนี้ทําใหผูบริหารทองถิ่นไมเปนอิสระจากสวนกลาง 
และอาจตอง “เขาสังกัด” กับนักการเมืองของพรรคการเมืองระดับ

34 พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจระบุใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานกกถ.
โดยตําแหนง แตอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีทานใดเปนประธานแทนก็ได  ในสภาพ
การเมอืง “ปกติ” นายกรฐัมนตรกัีบรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยจะมาจากพรรคเดียวกัน  
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวง “เกรดเอ” ดังนั้น พรรคท่ีเปนแกนนําของรัฐบาลก็
จะควบคมุกระทรวงนีด้วย แตเมือ่การเมอืงไมอยูในสภาพ “ปกต”ิ ดังเชนทีเ่กดิข้ึนในชวงการจดั
ตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทยจึงมีอํานาจตอรองกับพรรคประชาธิปตยสูงกวาปกติ ทําให
ไดนั่งวาการกระทรวงมหาดไทย พรอมกับมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีชวรัตน ชาญวีรกูล 
จากพรรคภูมิใจไทย เปนประธานกกถ.ในปนี้ดวย
35 หรือในทางตรงกันขาม ส.ส.พื้นที่อาจเปนผูเขาหาผูบริหารอปท.เอง โดยดึงโครงการเหลานี้
เขาพื้นที่ทองถิ่น เพื่อเปนขอแลกเปล่ียนผลประโยชนกับฝายทองถิ่น เชนใหฝายทองถิ่นเปน
ฐานเสียง หรือเปนหัวคะแนนใหกับตน   
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36 เปนที่ทราบกันทั่วไปวา ส.ส.ฝายรัฐบาลยอมมีอิทธิพลในการดึงโครงการเขาพื้นที่ของตัวมา
กกวาส.ส.ฝายคาน  ดังนั้น ฝายทองถิ่นในอีกดานหนึ่ง จึงมีแรงจูงใจท่ีจะ “ไมสังกัดพรรค” ดวย
เชนกัน เพราะการเขาสังกัดยอมมีความเส่ียงจาการ “แทงมา” ผิดตัวดวยเชนกัน 

ชาต ิทัง้ๆ ทีฝ่ายทองถิน่อาจจะตองการรักษา “ความเปนกลางทางการ
เมือง” ของตนจากพรรคการเมืองก็ได36 
 การจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจในลักษณะขางตน ยังอาจ
สรางแรงจูงใจใหอปท.ไมมีความพยายามท่ีจะแสวงหารายไดจาก
ทองถิ่นของตนเอง เพราะการ “ตอสาย” กับผูมีอํานาจสวนกลางอาจ
มีตนทุนทางการเมืองที่ตํ่ากวาความพยายามในการจัดเก็บภาษีทอง
ถิ่น ซึ่งอาจทําใหการคลังทองถิ่นมีแนวโนมการขาดดุลเชิงโครงสราง  
(defi cit biased) ก็ได  นอกจากนี้ วิธีการจัดสรรท่ีไมชัดเจนขางตน
ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะกอใหเกิดความไมแนนอนตอรายไดทองถิ่น 
ซึ่งจะสงผลตอการวางแผนงบประมาณและประสิทธิภาพการใชจาย
ของอปท.ในทายท่ีสุด
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5. รัฐสวนกลางกับการบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถือไดวาเปนกลไกสําคัญ
สวนหน่ึงในการท่ีจะขับเคล่ือนใหการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ประสบความสําเรจ็ (ชลยัพร อมรวัฒนา และคณะ. 2551: 
4-13) ดังนั้น ในชวงเริ่มตนของการกระจายอํานาจ ความเปนอิสระใน
การบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงถูกรองรับดวย 
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 254037 (มาตรา 284 และ 288) และนําไปสู
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
 พ.ร.บ. ดังกลาวกําหนดใหการบริหารบุคคลสวนทองถิ่น
ประกอบดวย คณะกรรมการสวนทองถิ่น 3 ระดับ คือ (1) คณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)  (2) คณะ
กรรมการกลางขาราชการหรอืพนกังานสวนทองถิน่ (ก. กลาง) และ (3) 
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับจังหวัด (ก. 

37 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดหลักการน้ีเชนเดียวกัน
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จังหวัด)  โดยกรรมการใน (2) และ (3) จะแบงออกเปนสามสวนตาม
องคกรปกครองสวนทองถิน่ในแตละประเภท ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 
 ทั้งนี้การบริหารงานบุคคลภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว
มีสวนที่ชี้ใหเห็นถึงความไมเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนอย 3 ประการคือ 
 ประการท่ีหนึ่ง การครอบงําคณะกรรมการมาตรฐานบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ของรัฐสวนกลาง เห็นไดจากการที่รัฐ
สวนกลางนอกจากจะมีตัวแทนอยูในคณะกรรมการแลว รัฐสวนกลาง
ยังเปนผูดําเนินการหลักในการคัดเลือกคณะกรรมการในสวนอื่นๆ 
กลาวคือ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการมีองคประกอบสามสวน สวน
แรกเปนกรรมการโดยตําแหนง ซึ่งเปนตัวแทนจากภาครัฐ สวนที่
สอง เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งถูกคัดเลือกจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีก็เปนตวัแทนของรัฐสวนกลาง และสวนทีส่าม คือผูแทน
คณะกรรมการในระดับตางๆ (มาตรา 30)  (ดู ตารางท่ี 8) โดยในการ
คัดเลือกประธานคณะกรรมการ กําหนดใหกรรมการในแตละสวนเสนอ
รายช่ือบุคคลข้ึนมาแลวใหบุคคลเหลานั้นคัดเลือกกันเอง ภายใตการ
ดําเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 31) ซึ่งการเปดโอกาส
ใหรัฐสวนกลางเขาเขามามีบทบาทในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ การ
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนในการคัดเลือกประธานเทากับเปดโอกาส
ใหรัฐสวนกลางเขามามีอาํนาจในการกําหนดตัวแทนผูทรงคุณวฒุแิละ
ประธาน ก.ถ.ได ซึง่หากเปนเชนนัน้จริง การทํางานของคณะกรรมการ
ยอมไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการใหการบริหาร
บุคคลสวนทองถิน่มคีวามเปนอสิระ เพราะฝายรัฐสวนกลางจะครอบงํา
การทําหนาท่ีตางๆ ของ ก.ถ.
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 นอกจากนั้น การกําหนดใหสํานักงาน ก.ถ. อยูภายใต
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (มาตรา 36)  และกําหนดใหหวัหนา
สํานักงาน ก.ถ. ซึ่งเปนบุคคลากรของมหาดไทย เปนเลขานุการคณะ
กรรมการชุดดังกลาว อาจทําใหการดําเนินงานตางๆ ถูกครอบงําโดย
กระทรวงมหาดไทยได  การครอบงํา ก.ถ. จากรัฐสวนกลางยอมมีผล
โดยตรงตอความเปนอิสระในการบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน นอกจาก
รัฐสวนกลางเปนผูมีสวนไดสวนเสยีโดยตรงจากการกระจายอํานาจใน
การบริหารบุคคลใหทองถิ่นแลว ภายใต พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ก.ถ.มีบทบาทท่ีสําคัญในฐานะท่ีเปน
องคกรสูงสดุในการบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่ มีหนาทีใ่นการสราง
มาตรฐาน กําหนดทศิทางในการบรหิารงานบคุคลสวนทองถิน่ กําหนด
หลกัเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลอืกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
และผูทรงคุณวฒุใินคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนกังานสวน
ทองถ่ิน พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ (ดูอํานาจหนาท่ีโดยละเอียดในภาคผนวก ตาราง ผ. 3)
 โดยสรุป การเปดโอกาสใหรัฐสวนกลางเขามามีบทบาทใน
การคัดเลือกคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
การคัดเลือกประธาน ใหสํานักงาน ก.ถ. อยูภายใตสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย และกําหนดใหหัวหนาสํานักงาน ก.ถ. เปน
เลขานุการ ก.ถ. เทากับเปดโอกาสใหรัฐสวนกลางมีอํานาจนําในการ
บริหารงานและการตัดสินใจตางๆ ของ ก.ถ.  ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริง 
ยอมทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความเปนอิสระในการ
บริหารบุคคลของตนเอง
 ประการท่ีสอง ความเปนกลางของประธานคณะกรรมการ
กลางและคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น การท่ี 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
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มหาดไทยเปนประธานคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น (มาตรา 16 (1) 24 (1) และ 26 (1))  และกําหนดใหผูวา
ราชการจังหวัด เปนประธานคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
ของรัฐ (มาตรา 23 (1) 25 (1) และ 28 (1)) อาจกอใหเกิดปญหาการ
ขาดความเปนกลางในการปฏิบัติงานได เพราะทั้งรัฐมนตรีและผูวาฯ 
ตางเปนตวัแทนของรัฐสวนกลาง ซึง่สอดคลองกับขอสรุปผลการศึกษา
ของ นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ (2546) ที่ชี้ใหเห็นวา การให
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานคณะกรรมการขาราชการและ
พนกังานสวนทองถิน่ อาจกอใหเกดิปญหาการขาดความเปนกลางและ
กอใหเกิดปญหาในแงที่ผูแทนจากหนวยราชการหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมกลาท่ีจะเสนอความคิดเห็นที่ขัดแยงกับผูวาราชการ
จงัหวดั ซึง่การขาดความเปนกลางดังกลาว อาจนาํไปสูปญหาความไม
เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได
 ประการสุดทาย จากการศึกษาของ เฉลิมชัย รัตนจันท 
(ม.ป.ป) ชี้ใหเห็นวา การท่ี พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใหอํานาจคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นมากเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนด อาจเปนการละเมิด
ตอรัฐธรรมนูญได เพราะถาพิจารณาตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ไดวางหลักการความเปนอิสระใหแกการบริหารบุคคลสวนทองถิ่นไว 
จะขาดความเปนอิสระไดเฉพาะที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวในมาตรา 
288  กลาวคือ ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 (มาตรา 288) กําหนด
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินมีอํานาจเพียงการแตงตั้ง การ
ใหพนจากตําแหนง การโยกยาย การเล่ือนตาํแหนง การเล่ือนเงนิเดอืน
พเิศษ การลงโทษ แตใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 กลับใหอํานาจคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นใน
ขอบเขตท่ีกวางขวางกวาท่ีบัญญตัไิวในรัฐธรรมนูญ เชน อาํนาจในการ
บรรจุ คัดเลือก กําหนดอัตราเงินเดือน วิธีจายเงินเดือน เปนตน ซึ่ง
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อาํนาจเหลานีค้วรจะเปนอาํนาจโดยตรงขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามหลักความเปนอิสระในการบริหารบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 254038 
 นอกจากปญหาดังกลาวแลว นครินทร เมฆไตรรัตนและคณะ 
(2546) ยงัไดชีใ้หเหน็วา 1) การบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่ ยงัขาด
ความเปนเอกภาพ เพราะยงัมีความทับซอนกนัของอาํนาจหนาทีข่อง
คณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด และในระดับจังหวัดยังพบ
วามาตรฐานหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติของพนักงานสวน
ทองถิ่นยังไมสอดคลองกัน  และ 2) ปญหาเกี่ยวกับองคประกอบ
ของคณะกรรมการในองคการบริหารงานบุคคล ที่ไมมีตัวแทนของ
พนักงานสวนทองถิ่นนั่งอยูในคณะกรรมการ39 
 จากทีก่ลาวมา จะเหน็วา บทบัญญตัใิน พ.ร.บ. ระเบยีบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใหอํานาจคณะกรรมการพนักงาน
สวนทองถิน่เกนิกวาทีรั่ฐธรรมนูญบัญญัต ิและยังเปดโอกาสใหรัฐสวน
กลางเขามามีบทบาทครอบงําการบริหารบุคคลสวนทองถิน่ได ซึง่หาก
เปนเชนนั้นจริง ยอมทําใหการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ขาดความอิสระ และอาจขัดตอเจตนารมณในรัฐธรรมนูญฉบบั 
พ.ศ. 2550 ทีต่องการใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มคีวามเปนอสิระ
ในการบริหารงานบุคคลได 
 

38 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดหลักการน้ีเชนเดียวกัน
39 จากปญหาดังกลาว ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึง
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารบุคคลสวนทองถิน่ ตองประกอบดวยตัวแทนท่ีมาจากขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น (มาตรา 288)
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การกระจายอํานาจในหวงทศวรรษท่ีผานมา แมจะยังมีขอจํากัดอยู
มาก แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆ แหงกลับสามารถผลิต
นวัตกรรมบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองตอประชาชนในพ้ืนที่ได
อยางเปนรูปธรรมและเห็นผล พรอมท้ังยังไดรับความเช่ือถอืและความ
พอใจในบริการเพิ่มข้ึนจากประชาชน ในขณะเดียวกัน แมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะถูกกํากับอยางเขมงวดจากรัฐสวนกลาง แต
ปญหาการทุจรติก็ยงัคงดํารงอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสวน
นี้จึงจะอภิปรายประเด็นขางตนไลเรียงไปตามลําดับ

6.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับนวัตกรรมในการผลิตบริการ
สาธารณะ
 ในการผลิตบริการสาธารณะ พบวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหลายๆ แหงแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการผลิตบริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองตอประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางเปนรูปธรรม 

6. ผลงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ภายใตอํานาจนํา
ของรัฐสวนกลาง
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ดังตัวอยางนวัตกรรมท่ีจะกลาวถึง 2 ดาน ตอไปน้ี
 1) ดานนวัตกรรมในการศึกษา เชน กรณีหองสมุดชายหาด
เคล่ือนท่ีของเทศบาลนครสงขลา ที่ไดดําเนินการโดยมีเปาหมายเพื่อ
เปนการสรางแหลงความรู ความบันเทิงใหกับเยาวชน เปนแหลงพัก
ผอนใหกับประชาชน และเปนสื่อกลางในการทํากิจกรรมรวมกันใน
ครอบครัว  หรือกรณีขององคการบริหารสวนตําบลบางนอน จังหวัด
ระยอง ซึ่งรวมกับโรงเรียนประถมศึกษา จัดคายเยาวชนจินตคณิต 
เพื่อแกปญหาการขาดทักษะดานคณิตศาสตรของเด็กนักเรียนใน
พื้นที่ ผลปรากฏวาเด็กนักเรียนที่ผานการอบรมดังกลาวมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางคณิตศาสตรดีขึ้น ในกรณีสุดทาย เทศบาลเมืองทาโขลง จังหวัด
ปทุมธานี สรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึน เพื่อที่จะรองรับปริมาณเด็ก
นักเรียนที่เพิ่มข้ึนมากจนโรงเรียนอนุบาลและศูนยเด็กเล็กของรัฐใน
พืน้ทีไ่มสามารถรองรับได โดยไมมีการคิดคาธรรมเนียมจากผูปกครอง 
ซึง่สามารถชวยแบงเบาภาระของผูปกครองและทําใหเดก็ยากไรไดเขา
ถึงโอกาสทางการศึกษา (วีระศักด์ิ เครือเทพ. 2548 : 31-42)
 2) ดานนวัตกรรมในการสรางสรรคการบริการสาธารณะ
ทองถิ่น เชน กรณีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยายจ๋ิว จังหวัด
ชัยภูมิ ที่จัดตั้งกองทุนหมูบานเอื้ออาทรเพื่อที่จะแกปญหาประชาชน
ในตําบล ซึ่งมีฐานะยากจนและประสบกับปญหาการขาดแคลนการ
ดูแลเอาใจใส ทั้งตอเด็กเล็ก คนชรา ผูพิการ ผูเจ็บปวย และในกรณี
ที่ประสบปญหาภัยพิบัติตางๆ โดยมีการสมทบทุนรวมกันระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในพ้ืนที่โดยเงินที่ไดมาจะ
นําไปจัดสรรเพ่ือการดูแลกลุมบุคคลท่ีไดกลาวในเบ้ืองตน เปนตน 
(วีระศักด์ิ เครือเทพ. 2548 : 173-174)
 นอกจากนวัตกรรมท้ังสองดานทีไ่ดกลาวแลว ยงัมีนวตักรรม
ในการผลิตบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีก
หลายๆ ดานท่ียังมิไดกลาวถึง เชน ดานการสาธารณะสุข ดานการ
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ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชน ดานการ
ดูแลส่ิงแวดลอม ดานการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวม40 ที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม
และประสบผลสําเร็จ พรอมกันนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หลายๆ แหงยงัมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความเปนเลศิในดานตางๆ 
เชน ความเปนเลิศดานความโปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดานการเสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันท และดาน
การเสริมสรางเครือขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เปนตน ซึ่งใน
ทุกๆ ป สถาบันพระปกเกลามีการมอบรางวัลดังกลาวใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑ41

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา แมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะขาดความเปนอิสระในการใชเคร่ืองมือตางๆ ในการผลิตบริการ
สาธารณะเพือ่ตอบสนองตอประชาชนในพืน้ที ่แตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหลายๆ แหงก็ไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมใน
การผลิตบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองตอประชาชนไดเปนอยางดี

6.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในสายตาของประชาชน
 องคกรปกครองสวนทองถิน่สวนใหญถอืไดวาเปนหนวยงาน
ใหมที่มีบทบาทตอการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทอง
ถิ่น (ยกเวนเทศบาล) โดยประชาชนจะเช่ือถือ ไววางใจ หรือเชื่อม่ัน
ตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากเพียงใด ยอมข้ึน
อยูกับผลงานท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปฏิบัติไว จากผลการ
สํารวจของสถาบันพระปกเกลาพบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันใน

40ดู วรีะศักด์ิ เครอืเทพ.( 2548).นวัตกรรมสรางสรรคขององคกรปกครองสวนทองถิน่.กรุงเทพฯ 
:สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
41 ดู ฐานขอมูลรางวัลพระปกเกลา  http://www.kpi.ac.th/kpiaward/ 
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การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มข้ึน จากรอยละ 63.5 
ในพ.ศ.  2545 เปนรอยละ 71.8  ในพ.ศ. 2548  หลังจากนั้น ความ
เชื่อมั่นในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับลดลง 
สอดคลองกบัสถาบันอืน่ๆ ซึง่เปนผลมาจากวกิฤตทิางการเมืองไทยที่
กอตวัข้ึนในหวงเวลาน้ัน อยางไรก็ตาม เมือ่เปรียบเทียบความเช่ือม่ัน
ในการทํางานของรัฐบาล/คณะรัฐมนตรีกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในสายตาประชาชน จะพบวาระดับความเช่ือม่ันตอองคกรปกครอง
สวนทองถิน่อยูในระดับท่ีสงูกวา และการลดลงของระดับความเช่ือม่ัน
ในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับท่ีตํ่ากวา
รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี โดยในป พ.ศ. 2553 ความเชือ่ม่ันของประชาชน
ทองถิน่ตอรฐับาล/คณะรัฐมนตรอียูทีร่อยละ 47.4 สวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยูทีร่อยละ 59.7 สาํหรับระดับความเช่ือม่ันของประชาชน
ตอสมาชกิสภาทองถิน่เมือ่เทยีบกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พบวา มี
ระดับสูงกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ 
จากปพ.ศ.2550- 2553 (ดู แผนภาพท่ี 3)
 ในขณะท่ีความพึงพอใจตอการใชบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จากผลการสํารวจของสถาบันพระปกเกลา ตั้งแตพ.ศ. 
2548-2553 พบวาอยูในระดับท่ีมากกวารอยละ 80 มาโดยตลอด 
โดยในพ.ศ.  2548 มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการอยูที่รอยละ 
87.2 และเพิม่ข้ึนเปนรอยละ 89.7 ในพ.ศ.2553 (สถาบันพระปกเกลา, 
2553.)
 จากที่กลาวมาจะเห็นวา แมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
มีขอจํากัดมากมายในการผลิตบริการสาธารณะ แตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็ยังไดรับความเชื่อม่ันและความพอใจตอการใชบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับท่ีคอนขางสูง 
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6.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการทุจริต 
 การทุจริต เปนปญหาหนึ่งท่ีกอใหเกิดภาพลักษณทางลบ
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นไดจากพาดหัวขาวเรื่องราวการ
ทจุรติขององคกรปกครองสวนทองถิน่ผานสือ่กระแสหลักท่ีมีมาอยาง
ตอเนื่อง42 และเม่ือดูสถิติการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมระหวางพ.ศ. 2543-2550 พบวามีเรื่อง
รองเรียนตอบุคลากร (ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งสิ้น 5,508 เร่ือง เกี่ยวของกับผูถูกกลาวหา
จํานวน 9,467 ราย (ดู ตารางท่ี 9) โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ระดับองคการบริหารสวนตาํบลมีสถติกิารรองเรยีนการทุจริตมากท่ีสดุ
 การท่ีองคการบริหารสวนตาํบลมีสถติเิร่ืองการรองเรียนการ
ทจุรติมากท่ีสดุ สวนหนึง่อาจเกดิจากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในระดับดังกลาวมีจํานวนมากกวาจํานวนทองถ่ินในระดับอ่ืนๆ 
(ปจจบัุนม ีอบต. 5,767 แหง) และการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่ใน
ภาพรวมยังคงมีเรือ่งราวการทุจรติเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ43 เราอาจคาดหมาย
ถึงสาเหตุคราวๆ ไดวา สวนที่หนึ่งเกิดจากการท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีภาระงานและงบประมาณเพ่ิมข้ึน ทําใหโอกาสในการทุจริต
สูงขึ้นตาม สวนที่สอง อาจเกิดจากการกํากับตรวจสอบของเจาหนาท่ี
ของรัฐ (นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด รวมท้ังองคกรอ่ืนๆ ที่มีหนา
ทีเ่กีย่วของ) ทีไ่มมีประสิทธผิลทัง้ในแงกฎเกณฑการกํากับตรวจสอบ

42 ดังเชนพาดหัวขาวตอไปน้ี  แฉทุจริตป’52 อปท. แชมปโกง สูญรวม 2 พันลาน (ไทยโพสต), 
อปท. แชมปถูกย่ืนรองทุจริต (ขาวสด), อปท. ครองแชมปโกง ดับเพลิงดุ ปปช. งัด อสส. (ไทย
โพสต),  ป.ป.ช. – สตง. ลาทุจริตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. ผลาญงบแสนลาน (ผูจัดการ), 
เตรียมต้ัง ป.ป.ช. จังหวัด เชื่อดอปท. ทุจริต (คมชัดลึก),ป.ป.ช. ลุยลางทุจริตทองถ่ิน มีมติฟน
อดีตนายกเล็กเทศบาลสุราษฎร-อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม(มติชน).
43 จากการรวบรวมสถิติกรณีทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระหวาง พ.ศ. 2544-2552 
ของ ป.ป.ช. พบวามีเรือ่งรองเรียน จาํนวน7,452 เร่ือง มีผูถกูกลาวหา 13,686 ราย (คม ชดั ลึก)
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และการบังคับใช  แมวากฎหมายจัดตัง้องคกรปกครองสวนทองถิน่จะ
ใหอํานาจในการตรวจสอบไวในระดับสูงก็ตาม
 โดยสรุป แมองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย จะขาดความ
เปนอิสระในการใชเครื่องมือตางๆ ในการผลิตบริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองตอประชาชนในพื้นที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หลายๆแหงก็ไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมในการผลิต
บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองตอประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม
และเห็นผล พรอมกันนัน้องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไดรับความเช่ือ
ม่ันจากประชาชนเพิ่มข้ึนและประชาชนมีความพอใจในการใชบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับสูง แตอยางไรก็ตาม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินก็ยังคงมีปญหาเร่ืองการทุจริต ซึ่งอาจเปนตัวชี้
วดัคราวๆ ได วา การใหอาํนาจรัฐสวนกลางกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิน่อยาง “ครอบจักรวาล” ในรูปแบบปจจบัุนยังไมสามารถแก
ปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได

 9   
 . . 2543-2550 
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2 แกไขพ.ศ. 2549) 
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) ใหมาจากสามสวนคือ ผูแทน
หนวยราชการท่ีเกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในตารางท่ี 10  โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึง่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน และใหหวัหนา
สาํนกังานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนเลขานุการคณะกรรมการ
 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ที่สําคัญคือ การจัดทํา
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสรร
ภารกิจในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับทองถิน่ ทองถิน่กบัทอง
ถิ่น จัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับทองถิ่น และทองถิ่น
ดวยกันเอง นอกจากน้ันยังมีหนาท่ีอื่นๆ อีกรวม 16 ขอ ตามท่ีบัญญัติ

7. ที่มาและความเปนอิสระของคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



อภิชาต  สถิตนิรามัย : 213

 10  
 

 
 (12 ) 

 (12 ) 
 

(12 ) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 . . 

 

  
 .  
 . 

 
 
 
 

 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 

 
 . 

 

  
 

 

 
 

 

 



214 : รัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของประชาชน

ไวในมาตราท่ี 12 (ดูตาราง ผ. 4 ในภาคผนวก)  จากอํานาจหนาท่ีดัง
กลาวจะเห็นวา คณะกรรมการฯ มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการขับ
เคล่ือนการกระจายอํานาจการปกครองใหแกอปท. กลาวอีกแบบคือ 
กกถ.เปนหัวใจหลักในการขับเคล่ือนและควบคุมทิศทางของการก
ระจายอํานาจ  การทํางานของคณะกรรมการชุดดังกลาว จะบรรลุ
เจตนารมณในการกระจายอํานาจใหทองถิ่นปกครองตนเองมากนอย
เพยีงใด  ปจจยัหนึง่ยอมข้ึนกบัท่ีมาของคณะกรรมการตัวแทนในสวน
ตางๆ วา มีความเปนอสิระเพยีงพอทีจ่ะทาํหนาทีเ่ปนตวัแทนของภาค
สวนนั้นๆ อยางแทจริงหรือไม
 ความเปนอิสระของกรรมการในภาคสวนตางๆ สวนหนึ่ง
พจิารณาไดจากกระบวนการคัดเลอืกคณะกรรมการ ในกรณีของภาค
รัฐ ตัวแทนที่จะเขามาเปนคณะกรรมการเปนตัวแทนโดยตําแหนง ใน
กรณีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทนมาจากการใหผูบริหาร
ทองถิ่นคัดเลือกกันเอง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรี
กําหนด และกรณีสุดทายผูทรงคุณวุฒิที่ตามเจตนารมณของผูราง
กฎหมายตองการใหกรรมการสวนนี้มีความเปนกลาง มีความอิสระ44

ไดมาจากการสรรหาโดยเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายก
รัฐมนตรีกําหนด
 ตามประกาศหลักเกณฑและวิธกีารคัดเลอืกกรรมการผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 และฉบับแกไข พ.ศ. 2546 กําหนดใหการคัดเลอืกผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีของเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานจัดประชุมผูแทนองคกร

44 ดังนัน้ ในบางเร่ืองจงึอาจตัดสินใจเขาขางรัฐบาล และบางเร่ืองก็ตดัสินใจเขาขางทองถิน่ ตาม
ความเหมาะสม (สมคิด เลิศไพทูรย. 2546 : 109)
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ปกครองสวนทองถิ่นในระดับดังกลาว เพื่อทําการการคัดเลือกกันเอง
ในแตละจังหวัด (ขอ 9 (1) (ข)) แลวใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นเปนประธานจัดประชุมตัวแทนดังกลาวเพื่อทําการคัด
เลือกกันเอง (ขอ 9 (2)) สวน อบจ. ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิน่เปนประธานจัดประชุมเพือ่ใหผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดคัดเลือกกันเอง (ขอ 2) 
 สําหรับกรณีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ใหมีคณะกรรมการ
สรรหาผูทรงคุณวุฒิ (คสว.) ประกอบดวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎกีา เลขาธกิารก.พ. เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
เปนกรรมการ (ขอ 15) โดย คสว. ทําหนาท่ีเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
สมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหนายกพิจารณา ในกรณีที่นายก
รัฐมนตรีไมเหน็ชอบ ใหคสว. สรรหารายช่ือใหมจนกวานายกรัฐมนตรี
จะเห็นชอบ (ขอ 18)
 จากหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกดังกลาว จะเห็นวาภาค
รัฐมีบทบาทคอนขางสูงในกระบวนการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และมีบทบาทสูงมากในกรณีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการสรรหามีแตตวัแทนของภาครัฐเทานัน้ และผูไดรับการเสนอ
ชือ่ยงัตองไดรับความเหน็ชอบจากนายกรฐัมนตรใีนทายทีส่ดุดวย  การ
ที่ภาครัฐมีบทบาทคอนขางสูงในการคัดเลือกผูแทนอปท. และผูทรง
คุณวุฒิ เทากับเปดโอกาสใหรัฐสามารถกําหนดตัวผูแทนทองถ่ินและ
ผูทรงคุณวฒุไิด ซึง่หากเปนเชนนัน้จรงิ ยอมทําใหปฏิบัตงิานของคณะ
กรรมการไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและขาดความเปน
อิสระจากรัฐ ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในการกระจายอํานาจ
ใหแกอปท. 
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 นอกจากความเปนอสิระของคณะกรรมการฯในแงทีก่ลาวมา
แลว  กรรมการกกถ.ทานหน่ึง45 เหน็วา คณะกรรมการตองทํางานภาย
ใตขอจํากัดอยางนอย 2 ขอคือ (1) คณะกรรมการฯ ไมมีอํานาจสั่ง
การใหหนวยงานราชการปฏิบัติตาม มีอํานาจเพียงการเสนอใหคณะ
รัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งครม.อาจจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได (2) 
สถานะของสํานกังานท่ีเปนเพยีงสํานกังานอยูในสังกัดของสํานกังาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําใหมีขอจํากัดท้ังทางดานบุคลากรและ
งบประมาณ ซึ่งทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติเปนไปไดยากและขาดการทํางานเชิงรุกอีกดวย  

45 สัมภาษณ รศ.ดร.สกนธ วรัญญวัฒนา วันท่ี  8 มิ.ย. 2554
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8.1 ขอสรุป
 จากการอภิปรายท้ังหมดขางตน อาจสรุปประเด็นหลักๆ ได
ดังตอไปน้ี
 รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ในฐานะแมบททางสถาบัน
ของสงัคมการเมอืงไทย (meta-institution) ซึง่กคื็อกตกิาของการสราง
กฎ-กติกาในระดับรองๆลงมา ไดกําหนดอยางชดัเจนวา รัฐสวนกลาง
จะตองกระจายอํานาจท้ังดานการเมืองและการคลังใหทองถิน่ปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชน และบังคับดวยวา “การกํากับ
ดูแลองคกรสวนทองถิ่น ตองทําเทาท่ีจําเปน...ทั้งนี้จะกระทบถึงสาระ
สําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น..มิได” (มาตรา 282)  กติกาแมบทขอนี้ถูกสืบทอดในมาตรา 
281 แหงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550  แมวาจะเปนรัฐธรรมนูญที่เกิด
จากการรัฐประหารพ.ศ. 2549 ก็ตาม การณกลับปรากฏวา กฎ-กติกา
การกระจายอํานาจในระดับรอง ซึ่งบัญญัติในกฎหมายการปกครอง

8. บทสรุปและเสนอแนะ
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ทองถิ่นหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายจัดตั้งอปท.ทั้งสาม
ฉบับ แมจะมีการแกไขหลายคร้ัง แตก็ยังละเมิดหลักการของกติกา
แมบทตอไป ในแงที่การกํากับดูแลองคกรทองถ่ินจากรัฐสวนกลางไม
เปนไปตามสาระหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของคน
ทองถิน่  ดังนัน้ รัฐธรรมนูญไทยจึงมิไดมีสภาพบังคับในฐานะท่ีเปนกฎ
แหงการสรางกฎท่ีแทจริง 
 การละเมิดกติกาแมบทขางตน ปรากฏอยางชัดเจนใน
กฎหมายจัดต้ังองคกรทองถิน่ทัง้สามระดับ และถูกตอกย้ําดวย พ.ร.บ. 
เขาชือ่ถอดถอนและ พ.ร.บ. การย่ืนเสนอขอบัญญตัทิองถิน่ กฎหมาย
ทั้งหาฉบับ ในฐานะกฎ-กติการะดับรองไดสรางโครงกรอบแรงจูงใจ 
(incentive matrix) ใหผูเลนในองคการปกครองทองถิ่นมีพฤติกรรม
ไปในทิศทางท่ีตองรับผดิ (accountable) ตอรัฐสวนกลางมากกวาการ
รับผิดตอประชาชนในทองถิ่น โดยท่ีระดับของความรับผิดตอรัฐของ
อบต. อยูในระดับสูงสดุ รองลงมาคือเทศบาลและอบจ. ตามลําดับ และ
ในขณะเดียวกัน อบต. ก็รับผิดตอประชาชนสูงสุดดวย สวนอบจ. นั้น 
รับผิดตอประชาชนในระดับต่ําสุด ทั้งหมดน้ี มีนัยวา อิทธิพลของใน
การกําหนดนโยบายทองถิ่นตามเจตนารมณของประชาชนทองถิ่นมี
นอยกวารัฐสวนกลางดวย
 สาเหตุที่องคการบริหารสวนตําบลตองรับผิดตอรัฐมากกวา
ประชาชน และในขณะเดียวกันก็มีระดับการรับผิดตอประชาชน
สงูสดุเม่ือเปรียบเทียบกับเทศบาลและองคการบริหารสวนจงัหวดัน้ัน 
เนื่องจาก พ.ร.บ.จัดต้ังอบต. ใหอํานาจกํากับ-ควบคุมแกกระทรวง
มหาดไทยสูงท่ีสุด ตัวอยางเชน นายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจตั้งแตการสอบสวน ระงับการปฏิบัติราชการ ยุบสภา และ
สั่งใหพนจากตําแหนง ยิ่งไปกวานั้น การใชอํานาจเหลานี้มีลักษณะ 
“ครอบจักรวาล” ในแงที่กลไกมหาดไทยสามารถใชดุลยพินิจไดอยาง
กวางขวางและเกือบจะไมมีขอจํากัดในการใชอํานาจเลย รวมท้ังยังมี
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ลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกดวย นายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด
เปนทั้งผูกลาวหา ผูสอบสวน และเปนผูใชดุลยพินิจสั่งลงโทษ โดยท่ี
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของอบต.ไมสามารถอุทธรณได  อีก
ตวัอยางหน่ึงคือ นายอําเภอและผูวาราชการมีอาํนาจอนุมัตแิละยับย้ัง
ไมใหประกาศใชรางงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติ
อื่นๆ ซึ่งผานการพิจารณาของสภาอบต.แลว อันเปนการแทรกแซง
กระบวนการกําหนดนโยบายในระดับท่ีละเมิดหลักการปกครองตนเอง
ของทองถิน่อยางย่ิง  ดังนัน้ อาํนาจทีเ่ขมขนในระดับขางตนยอมสราง
แรงจูงใจสูงมากใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของอบต. ตองสยบ
ยอมตออาํนาจของรฐัสวนกลาง ทัง้ๆ ทีเ่ขาเขาสูตาํแหนงจากการเลือก
ตั้งของประชาชน  
 ในอีกดานหนึ่งของโครงกรอบแรงจูงใจซึ่งกํากับพฤติกรรรม
ของอบต.ใหรับผิดตอประชาชนน้ันประกอบดวยกลไกสองดานคือ 
 หนึ่ง กลไกการเลือกตั้ง เนื่องจากเขตเลือกตั้งอบต. มีขนาด
เล็ก ในขณะเดียวกันทํานบการเขาสูตําแหนงทางการเมือง ทั้งในแง
คณุสมบัตผิูสมัครและตนทนุรวมในการหาเสียงก็ตํา่ท่ีสดุ เมือ่เทยีบกับ
กรณีของอบจ. เทศบาล และส.ส.  ทาํใหการแขงขันในสนามอบต. เขมขน
มาก ประกอบกับการท่ีโครงสรางความสัมพันธทางอํานาจระหวาง
ผูบริหารและสภาอบต.ในทางปฏิบัติ ทําใหฝายบริหารมีอํานาจ
เหนอืกวาฝายสภามาก กลาวอกีแบบคือ ฝายบริหารของอบต.มีความ
เขมแข็งมากกวาฝายบริหารในระบบรัฐสภาเสียอีก (super-strong 
executives) ในขณะเดียวกันฝายบริหารฯ ก็มีเสถียรภาพสูงกวาฝาย
บริหารในระบบรัฐสภาอีกดวย  
 เนื่องจากสภาอบต.ไมมีอํานาจลงมติไมไววางใจนายกอบต. 
ในแงนี้ ความรับผิดของนายกอบต.ตอผูเลือกตั้งจึงมีความชัดเจน-
โปรงใสมากกวาระบบรัฐสภา  เพราะนายกอบต.ไมสามารถอางได
วา การท่ีตนมีผลงานไมดีเทาท่ีควรน้ันเกิดจากการขัดขวางของเสียง
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สวนใหญในสภาอบต. สาเหตทุัง้หมดขางตนทาํใหอบต. ซึง่เปนองคกร
ปกครองทองถิ่นมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ตองรับผิดตอ
ประชาชนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับอปท. อีกสองประเภท 
 สอง กลไกการถอดถอนผูดํารงตาํแหนงทางการเมืองและการ
เขาชือ่เสนอขอบัญญัตทิองถิน่ กลไกท้ังสองนีถ้กูออกแบบใหเปนกลไก
เสรมิการเลือกตัง้ เพือ่ใหอบต. รับผิดตอประชาชนมากข้ึน และเพิม่การ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน แตอยางไรก็ตาม ดวยเงื่อนไข
ตางๆ ที่กฎหมายกําหนดใหประชาชนจะตองปฏิบัติหากตองการใช
กลไกท้ังสองน้ัน ถกูออกแบบโดยไมไดคํานงึถึงตนทนุธรุกรรมจํานวน
มากท่ีประชาชนตองแบกรับ  ทําใหกลไกเหลานี้ไมมีประสิทธิผลใน
ทางปฏิบัติ  ดังนั้น นอกจากกลไกการเลือกตั้งแลว กลไกอ่ืนทาง
กฎหมายท่ีจะบังคับใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของอปท. รับผิด
ตอประชาชนในเขตเลอืกตัง้ของตวัเองนัน้แทบจะไมมีผลในทางปฏิบัติ
เลย ทีก่ลาวมาท้ังหมดน้ีอาจทาํใหกลาวอางไดวา โครงกรอบแรงจูงใจ 
ซึง่กาํหนดข้ึนจากกฎหมายระดับ พ.ร.บ.หลายฉบบันัน้ อาจทาํใหอบต. 
มีพฤติกรรมท่ีรับผิดตอรัฐสวนกลางมากกวารับผิดตอประชาชนใน
ทองถิ่น46

46 ผูเขียนเห็นวา ขอความน้ีสามารถปรับใชกับองคกรทองถ่ินระดับเทศบาลและอบจ.ในระดับ
ความเขมขน (degree) ที่แตกตางกันไดดวย กลาวคือ เมื่อเทียบกับอบต.แลว อบจ.รับผิดตอ
ทั้งรัฐสวนกลางและประชาชนนอยท่ีสุด  เนื่องจาก หนึ่ง กฎหมายจัดต้ังอบจ.ใหอํานาจกํากับ
แกมหาดไทยนอยกวาในกรณีของอบต.มาก  สอง เขตเลอืกต้ังท่ีใหญระดับจังหวัด ทาํใหเกดิ ก) 
คะแนนเสยีงของประชาชนหนึง่คนมีผลนอยมากตอการกําหนดวาผูสมัครคนใดจะชนะการเลอืก
ตั้ง ข) มีตนทุนธุรกรรมท่ีสูงมากๆ ในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินและการถอดถอน  ทั้ง 
ก) และ ข) ทําใหกลไกการรับผิดตอประชาชนของอบจ.ออนแรงมาก  สวนระดับการรับผิดของ
เทศบาลตอรัฐและประชาชนน้ันข้ึนกบัขนาดของเทศบาล ยิง่เทศบาลมีขนาดใหญเชน เทศบาล
นคร ระดับความรับผิดจะเขาใกลอบจ.  สวนเทศบาลตําบลระดับความรับผิดจะเขาใกลอบต.
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 นอกจากอํานาจการกํากับควบคุมอปท.ตามกฎหมายจัดตั้ง
ของอปท.แลว รัฐสวนกลางยังกํากับการทํางานของอปท. ผานการ
จัดสรรงบประมาณใหแกทองถ่ินอีกดวย การกํากับดานงบประมาณ
นี้มีสองลักษณะคือ วงเงินและประเภทของวงเงินงบประมาณ 
 ในประการแรก เนื่องจากอปท.จัดหารายไดจากทองถ่ินของ
ตวัเองไดเพยีงรอยละ 10 ของรายไดอปท.ทัง้หมดเทานัน้  ทาํใหรายได
อีกประมาณรอยละ 90 ตองขึ้นตอการจัดสรรจากคณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกทองถิ่น (กกถ.) ซึ่งรัฐบาลกลางมีอํานาจนําใน
กกถ. ในระดับตางๆ กัน ตามแตประเภทของรายไดสามแบบดังนี้คือ 
ก) รายไดประเภทท่ีรัฐจัดเก็บให ขนาดของวงเงินนี้ขึ้นกับการจัดสรร
ของกกถ.นอยท่ีสดุ ข) ประเภทท่ีรัฐแบงให กกถ. มีอาํนาจจดัสรรวงเงิน
สูงขึ้น ค) ประเภทเงินอุดหนุน กกถ. มีอํานาจจัดสรรสูงสุด หรือกลาว
โดยรวมไดวา วงเงินรายไดประมาณรอยละ 90 ของอปท. จะมียอด
รวมเทาไรข้ึนกับการจัดสรรท่ีรัฐบาลกลางมีอํานาจนํา
 ประการท่ีสอง อปท.มีอสิระในการใชจายรายไดทัง้สีป่ระเภท
ไมเทากัน รายไดประเภทเงินอุดหนุนนั้นอปท. มีความเปนอิสระใน
การใชจายนอยทีส่ดุ กวาคร่ึงหนึง่ของรายไดประเภทนีคื้อสวนของเงนิ
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งคิดเปนรอยละ 20 ของรายไดทั้งหมดของอปท. 
นัน้  อปท. กลับไมมีอสิระในการกําหนดเลยวาจะนาํรายไดสวนนีไ้ปใช
จายอะไร  แตกลับตองใชจายตามรายการท่ีกําหนดมาแลวจากรัฐสวน
กลาง ซึ่งมากกวาคร่ึงหนึ่งของงบเฉพาะกิจนี้เปนงบประมาณสําหรับ 
“นโยบายหาเสียง” ของรัฐบาลท่ีมีอาํนาจในขณะน้ัน สวนวงเงินอกีนับ
หม่ืนลานบาทของงบเฉพาะกิจนั้น นอกจากจะถูกกําหนดลวงหนา
แลววาอปท.ตองเอาไปใชจายอะไรบาง กฎเกณฑการจัดสรรเงินกอน
นี้ใหแกอปท.แตละแหงนั้น ยัง “จงใจ” ออกแบบใหมีลักษณะที่กวางๆ 
หลวมๆ ทําใหอปท.แตละแหงตอง “วิ่งงบประมาณ”  ซึ่งหมายความ
วานักการเมืองทองถิ่นตอง “เขาสังกัด” ตอสายกับนักการเมืองระดับ
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ชาติ และ/หรือสรางสายสัมพันธกับขาราชการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เพื่อดึงงบประมาณสูทองถ่ินตน 
 นอกจากขาดความเปนอิสระดานการคลังเทาท่ีควรแลว 
บทบัญญตัใิน พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 
ยงัเปดโอกาสใหรัฐสวนกลางมีอาํนาจนาํตอการบริหารบุคคลสวนทอง
ถิ่นไดดวย สิ่งนี้อาจทําใหการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขาดความอิสระไดอีกเชนกัน ดังนั้น อาจสรุปในภาพรวมได
วา อปท.ถูกควบคุมจากสวนกลางในสามมิติดวยกันคือ อํานาจการ
กํากับดูแล งบประมาณ และการบริหารบุคคล จนทําใหอปท. อาจมี
พฤติกรรมท่ีตองรับผิดตอรัฐสวนกลางมากกวาประชาชนในทองถ่ิน 
ซึ่งเปนการละเมิดหลักการท่ีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญวา การปกครอง
ทองถิ่นตองเปนไปตามเจตจํานงคของประชาชนในทองถิ่น ยิ่งไป
กวานั้น คณะกรรมการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กกถ.) ซึ่งเจตนารมณของกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรท่ีทําหนาท่ี
ขับเคลื่อนการกระจายอํานาจ กลับถูกครอบงําดวยรัฐสวนกลาง อัน
เปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงจากการกระจายอํานาจ สิ่งนี้ยอมทําให
ความคืบหนาของการกระจายอํานาจเปนไปอยางเชื่องชา
 แมวาการปกครองทองถิ่นในปจจุบันจะตกอยูใตการควบคุม
อยางเขมขนของรัฐสวนกลาง ทาํใหทองถ่ินขาดความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่  แต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆแหงไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
และความพรอมในการผลิตบริการสาธารณะอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิผล ทั้งในการทํางานประจําตามอํานาจหนาท่ีและการสราง
นวัตกรรมบริการสาธารณะใหมในหลายๆ ดานเชน การเพิ่มคุณภาพ
การศึกษา สรางสวัสดิการดูแลผูดอยโอกาส ฯลฯ  จึงไมแปลกเลยท่ี
อปท.จะไดรับความเช่ือม่ันจากประชาชนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และสูงกวา
คณะรัฐมนตรีและสภาผูแทนราษฎรของรัฐสวนกลาง ในขณะเดียวกัน 
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ประชาชนก็มีความพอใจตอการใชบริการของอปท.ในระดับสูง แต
อยางไรก็ตาม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังคงมีปญหาเร่ืองการ
ทจุรติ เชนเดยีวกับหนวยงานอ่ืนๆ ซึง่อาจเปนตวัชีว้ดัคราวๆ เบือ้งตน
ไดวา การใหอาํนาจรฐัสวนกลางกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่
อยาง “ครอบจักรวาล” ในรูปแบบปจจุบันยังไมสามารถแกปญหาการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได

8.2 ขอเสนอแนะ
 จากขอสรุปหลักขางตนที่วา อปท.โดยเฉพาะอยางย่ิง
อบต. ตกอยูใตโครงกรอบแรงจูงใจท่ีทําใหตองรับผิดตอรัฐมากกวา
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  สิ่งนี้ยอมมีนัยวา อิทธิพลของ
ประชาชนในการกาํหนดนโยบายทองถิน่มนีอยกวารัฐสวนกลาง  ดังนัน้
ทางออกจากปญหาน้ีก็คือ การหาจุดสมดุลใหมระหวางอํานาจควบคุม
ของรัฐกับอํานาจการควบคุมของประชาชน ซึ่งอาจแกไขไดดังนี้
 1)ลดอํานาจการกํากับควบคุมของรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิง
   อํานาจการส่ังระงับการปฏิบัติราชการ ยุบสภา และส่ังให
    พนจากตําแหนง ซึ่งมีลักษณะครอบจักรวาลและเบ็ดเสร็จ
     เดด็ขาด  รวมท้ังอาํนาจในการอนมัุต-ิยบัย้ังรางงบประมาณ
     ประจําป และรางขอบัญญัตอิืน่ๆ ซึง่ผานการพิจารณาของ
    สภาอปท. แลว

 2)เพิม่อิสระทางการคลังแกอปท. โดยใหอปท. มีแหลงรายได
   จากทองถ่ินซึ่งเปนอิสระจากการจัดสรรของรัฐเพิ่มข้ึน
     ตวัอยางเชน การออกกฎหมายเกบ็ภาษจีากฐานทรพัยสนิ
   ในเรื่องที่ดินและส่ิงปลูกสราง และกําหนดใหรายไดภาษี
   อากรจากฐานน้ีเปนรายไดของทองถ่ินทั้งหมด ขอเสนอนี้
   นอกจากจะเปนการลดการพ่ึงพิงการจัดสรรวงเงิน
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    งบประมาณจากรัฐแลว  ยังเปนการแกปญหาสัดสวน
      ที่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ของรายไดประเภทเงินอุดหนุนอีกดวย

  3)ยกเลิกการจัดสรรเงินอุดหนุนประเภทเฉพาะกิจใหแก
    อปท. เพราะเปนแหลงที่มาของการส่ังใหอปท.ทําตาม
        นโยบายหาเสียงของรัฐบาลกลาง และการว่ิงงบประมาณ
     ของอปท. ซึ่งเปดชองใหแกการทุจริตไดในปจจุบัน

  4)แกไขขอบัญญัติใน พ.ร.บ. เขาช่ือถอดถอนผูดํารง
    ตําแหนงการเมืองทองถิ่นและ พ.ร.บ. เขาช่ือเสนอขอ
       บัญญตัทิองถิน่ ใหเปนไปในทศิทางท่ีลดตนทนุธรุกรรมท่ี
    เกิดจากการทําตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกฎหมายท้ังสอง
     ฉบับ และเพ่ือใหความริเริ่มของประชาชนมีโอกาสสําเร็จ
       มากข้ึน เชน การลดสัดสวนทีกํ่าหนดไวในพระราชบัญญตั
    วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542
      ซึ่งกําหนดใหตองรวบรวมรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน
    ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในอปท.
    นั้นๆ เพื่อเสนอขอบัญญัติ ขอกําหนดนี้ทําใหการย่ืนขอ
    บัญญัติในระดับอบจ. ของทุกจังหวัดตองลารายช่ือขั้น
       ตํา่มากกวา 50,000 ราย ซึง่มากกวาการย่ืนรางกฎหมาย
    ในระดับประเทศท่ีกําหนดไวเพียง 10,000 รายเทานั้น
      เปนตน
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งานวิจัยแสดงขอคนพบเชิงวิชาการใหเห็นเปนรูปธรรม ถึงความ
ไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจในระบบประกันสังคมท่ีผูประกันตนจาย
เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยอาศัยคณิตศาสตร
ประกันภัยและวิธีผสมในการฉายภาพประกอบการวิเคราะห  งาน
วิจัยสังเคราะหตนเหตุแหงความไมเปนธรรมออกเปนสองระดับ คือ 
(1) ระดับกองทุนในสวนของกฏเกณฑการบริหารจัดการ ซึ่งกอความ
ไมเปนธรรม ระหวางผูประกันตนอายรุุนเดยีวกัน และระหวางผูประกัน
ตนตางรุนอายุ และ (2) ระดับนโยบายชาติในสวนของโครงสราง
สวัสดิการสังคมท้ังระบบ ซึ่งกอความไมเปนธรรมระหวางผูประกัน
ตนกับประชาชนกลุมอ่ืน ในระดับกองทุน งานวิจัยพบวา ความไม
เปนธรรมระหวางผูประกันตนอายุรุนเดียวกัน เกิดจากกฏเกณฑการ
ใชสทิธิประโยชนทีไ่มเปนธรรม ซึง่สะทอนจากผลการคํานวณอตัราผล
ประโยชนระหวางผูประกันตนที่มีขนาดที่ตางกันไดสูงสุดถึง 16 เทา 
สําหรับความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนตางรุนอายุ เกิดจาก
กฏเกณฑที่กําหนดอัตราเงินสมทบและอัตราผลประโยชนบํานาญที่

บทคัดยอ
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ไมมีความยัง่ยนืทางการคลงั ซึง่สามารถแสดงไดในรปูของความเสีย่ง
ที่สูงกวาสําหรับผูประกันตนรุนหลังตอการไมไดรับเงินบํานาญอยาง
เต็มเม็ดเต็มหนวยตรงตามกําหนดเวลา  ในระดับนโยบายชาติ งาน
วิจัยพบวา สืบเนื่องจากโครงสรางการบริหารจัดการสวัสดิการสังคม
ทีเ่ปนอยู ทาํใหผูประกันตนในกองทุนประกันสงัคมไมไดรับความเปน
ธรรม เนือ่งจากถูกริดรอนสิทธใินการเขาถึงสวัสดิการบางสวนท่ีพงึได
ในฐานะประชาชนชาวไทย  งานวิจัยนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทั้งในระดับกองทุน เพื่อปรับกฏเกณฑใหสามารถบรรเทาความ
ไมเปนธรรมไดในระยะส้ัน และในระดับนโยบายชาติเพือ่เกิดการบริหาร
จดัการรวมกันในสวัสดิการสังคมเร่ืองเดยีวกันในระยะยาว  ทัง้หมดน้ี
สื่อนัยวา ในภาพรวมของประเทศ การท่ีจะขยายการครอบคลุม
สวสัดิการในรูปแบบตางๆ จาํเปนตองแนใจวา การอุดหนนุจากภาครฐั
การจายเงินสมทบ และการไดรับสิทธิประโยชน จะตองไมเกิดความ
ซํ้าซอน และจะตองมีความเปนธรรมระหวางประชาชนทุกกลุม 
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The research concretely portrays the economic inequity encoun-
tered by contributors of the Thai Social Security Fund.  Actuarial 
mathematics is employed in the forecasts used in the analysis.  
The root causes of arising inequity are synthesised at two levels, 
namely, (1) the fund level which concerns the regulations guiding 
the management of the fund, causing inequity across contribu-
tors and across generations; and (2) the national policy level 
concerning the national welfare system which causes inequity 
across contributors and citizens of different work status.  At the 
fund level, the research indicates that inequity across contributors 
arises from the restrictions imposed on the contributors’ rights 
to the benefi ts.  Inequity across contributors is indicated by the 
possible gap between benefi t ratios as wide as 16 folds.  Inequity 
across generations arises in terms of higher risks encountered 
by the later generations.  The future generations risk facing the 

Abstract
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situation in which the old-age benefi ts may not be promptly re-
ceived in the promised amount.  At the national policy level, the 
research points out that, owing to the current national welfare 
structure, inequity across citizens arises when contributors are 
involuntarily exempted from certain welfare benefi ts for all Thai 
citizens.  The research suggests policy implications both at the 
fund level concerning the amendment of the regulations to al-
leviate inequity in the short run; and at the national policy level 
concerning appropriate policy co-ordination in the long run.  The 
fi ndings imply that future extension of national welfare cover-
age should ensure that the government subsidies, contributions 
and benefi ts do not overlap among the intersection groups; and 
that the new coverage yields economic equity across all citizen 
groups.  
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ความเปนธรรมในระบบประกันสังคมไทย
(Economic Equity in 

the Thai Social Security System)

เอื้อมพร  พิชัยสนิธ1

1รองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ผูวิจัยขอขอบคุณคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยเร่ืองนี้  ขอขอบคุณ
ความอนุเคราะหเรื่องขอมูลสถิติประกันสังคมจาก คุณปน วรรณพินิจ คุณวิน พรหมแพทย 
คุณเพ็ญศรี ตรีรัตน และคุณอุษา ธีระวิทยเลิศ แหงสํานักงานประกันสังคม ขอขอบคุณความ
อนุเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตรจาก รองศาสตราจารย ดร. ปทมา วาพัฒนะวงศ แหง
สถาบันวิจัยประชากรศาสตรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ขอขอบคุณความอนุเคราะห
เร่ืองเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสและคูมือสําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณจาก Mr. Hiroshi Yama-
bana แหงองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ความเห็นในงานวจิยัฉบับน้ีเปนของผูวจิยั โดย
หนวยงานตนสังกัดของผูวิจัย และผูอนุเคราะหขอมูลไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป 
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ทามกลางประเด็นความเหล่ือมล้ําระดับชาติในสังคมไทยท่ีมีการ
อภิปรายกันในวงกวาง  งานวิจัยแสดงขอคนพบเชิงวิชาการ เจาะลึก
ลงไปในเร่ืองความไมเปนธรรมทางเศรษฐกจิในระบบประกันสังคมไทย
ทีผู่ประกันตนตองจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสงัคมทุกเดือน ใน
สามมิตดิวยกัน  มิตแิรกจะเปนการวิเคราะหความไมเปนธรรมระหวาง
ผูประกันตนในอายรุุนเดยีวกัน (Inequity across Contributors) ในมิติ
ที่สองจะเปนการวิเคราะหความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนตาง
รุนอายุ (Inequity across Generations) ลงลึกไปในสวนของกองทุน
ชราภาพ และมิตทิีส่ามจะเปนการวเิคราะหความไมเปนธรรมระหวาง
ผูประกันตนกับประชาชนกลุมอ่ืน (Inequity across Citizens by 
Work Status)  งานวิจัยสังเคราะหตนเหตุแหงความไมเปนธรรมออก
เปนสองระดับ คือ (1) ระดับกองทุนในสวนของกฏเกณฑการบริหาร
จัดการ ซึ่งกอความไมเปนธรรม ระหวางผูประกันตนอายุรุนเดียวกัน 
และ ระหวางผูประกันตนตางรุนอายุ และ (2) ระดับนโยบายชาติใน

1. บทนํา 
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สวนของโครงสรางการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมท้ังระบบ ซึ่งกอ
ความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนกับประชาชนกลุมอ่ืน 
 ในวรรณกรรมท่ีผานมา งานวจิยัท่ีแสดงขอคนพบเชงิวชิาการ
เก่ียวกับระดับความเปนธรรมในระบบประกันสังคม ที่ใชพื้นฐานทาง
วชิาการตามหลักทฤษฏีระบบการเงินประกันสงัคม ยงัไมปรากฏ หรือ
ยงัไมปรากฏอยางแพรหลายในกรณีประเทศไทย งานวชิาการท่ีทาํการ
วิเคราะห และประเมินกองทุนที่บริหารจัดการโดยภาครัฐ โดยใชหลัก
การทฤษฏีระบบการเงินประกันสังคม มีอยูแพรหลายและมีการนํา
ผลการวิจัยไปเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบประกันสังคมในตาง
ประเทศ เชน Jakgalski and Viehweger (2003) ใชแบบจําลองระบบ
พลวัต (System  Dynamics Model) ประเมินผลของการปฏิรูประบบ
บํานาญของประเทศเยอรมนี (Riester-Rente) ในป ค.ศ. 2002  ซึ่ง
มีการเพิ่มบํานาญสวนบุคคล (Personal Pension Schema) เปรียบ
เทยีบกับทางเลือกในการปฏิรูปในรูปแบบอ่ืนๆ โดยสมมติใหอตัราเงนิ
สมทบเปนรอยละ 24 และอัตราเงินบํานาญรอยละ 64 ของเงินเดือน 
ซึง่คาดวาเงนิกองทุนจะตดิลบในชวงประมาณตนคริสทศวรรษท่ี 2020  
สืบเนื่องตอมา สวนหนึ่งของการปฏิรูปคือ การขยายอายุเกษียณจาก 
65 ป เปน 67 ป และระหวางป ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 2035 อายเุกษยีณ
จะเพิม่ข้ึนทลีะหนึง่เดอืนตอป นอกจากนี ้โครงการ "Initiative 50 Plus" 
ที่สงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ยังสามารถเพ่ิมโอกาสใหแกผูรับจางท่ี
มีอายุมากดวย (เอื้อมพร พิชัยสนิธ 2552, หนา 64)
 ในกรณีประเทศญ่ีปุน Yamamoto (2007) ไดสรางแบบ
จําลองสถานการณหลังจากท่ีมีการปฏิรูประบบบํานาญ Employees’ 
Pension Insurance (EPI) ในป ค.ศ. 2004 โดยใช Macro-economy 
Indexation (MEI) ซึ่งเปนการพิจารณาอัตราคาจางกับตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตรมหภาคอื่นๆ เชน อัตราเงินเฟอ ในการกําหนดอัตรา
สมทบและกําหนดอัตราสมทบสูงสุดท่ีรอยละ 18.3 ของรายได ขณะท่ี
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อายุที่มีสิทธิรับผลประโยชนบํานาญเต็มอัตราในปจจุบันขึ้นอยูกับป
เกดิของผูรับบํานาญแตละคน โดยประชากรเพศชายท่ีเกดิหลังวนัที ่1 
เมษายน ค.ศ. 1961 และประชากรเพศหญิงท่ีเกดิหลังวันที ่1 เมษายน 
ค.ศ. 1966 จะตองมีอายุ 65 ปขึน้ไป จงึจะมีสทิธรัิบบํานาญเตม็จํานวน 
หากเกิดกอนวันดังกลาว ชวงอายุรับบํานาญจะอยูระหวาง 60-62 ป 
Yamamoto ใชคณิตศาสตรประกันภยัในการคํานวณ และพบวาการลด
ผลประโยชนบํานาญรอยละ 10 – 15 สามารถชวยให EPI ยั่งยืนไดใน
ระยะยาว และการเพ่ิมอายุเกษยีณเปน 70 ป เปนขอเสนอแนะสาํหรับ
การปฏิรูป EPI เพิ่มเติมหลังจากท่ีมีการปฏิรูปแลวในป ค.ศ. 2004
 นอกจากน้ี Baldacci and Tuzi (2003) ไดแสดงบทวิเคราะห
หลังมีการปฏิรูประบบบํานาญในประเทศอิตาลีวา สามารถลดปญหา
รายจายดานแรงงานท่ีสงูข้ึนและปญหาการขาดดุลได และเสนอวาการ
ปฏิรูปตองเอือ้อาํนวยใหเกดิการเจริญทางเศรษฐกิจ เพือ่ลดปญหาการ
ขาดดุลกองทุนในระยะยาวดวย  สวนในประเทศฮังการี Rocha and 
Vittas (2001) คาดการณผลของการปฏิรูประบบบํานาญโดยรัฐบาล
ฮังการี เม่ือป ค.ศ. 1990 ซึ่งไดมีการปฏิรูปเปนสองสวน คือปรับปรุง
ระบบจายเม่ือออกไป (Pay-As-You-Go, PAYG) และเพิ่มระบบใหม
ซึง่เปนระบบผสมของเสาหลกัแรก ซึง่มีการระบุผลประโยชน (Defi ned 
Benefi t) ดังเชนกรณีประเทศไทย และเสาหลักท่ีสอง ซึ่งผลประโยชน
ขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุน (Defi ned Contribution) โดยให
ประชาชนมีสิทธิเลือกไดวาจะเขาระบบใด การคํานวณพบวา ระบบ
ผสม (Multi-Pillar Reform) ซึ่งเปนระบบท่ีไดเกิดข้ึนจริงในฮังการี นา
จะเกิดความยั่งยืนกวา  
 ในประเทศตูนีเซีย Houssi (2005) วิเคราะหวา National 
Social Security Fund (CNSS) ซึ่งเปนบํานาญสําหรับแรงงาน
ภาคเอกชน และ National Pension and Social Insurance Fund 
(CNRPS) ซึ่งเปนบํานาญสําหรับบุคลากรภาครัฐ จะไดรับผลกระทบ
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ในระยะยาวอยางไรเม่ืออัตราสวนจํานวนผูสูงอายุตอประชากรวัย
ทํางานเพิ่มสูงขึ้น โดยใชแบบจําลอง ILO-POP ขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศเพื่อประมาณการณการเติบโตของประชากร และ
ทําการประมาณการณกระแสเงินสดมูลคาปจจุบันพบวา รายรับ
กองทนุคอนขางคงทีข่ณะทีร่ายจายเพิม่ข้ึนอยางกาวกระโดด ทาํใหทัง้
สองกองทนุจะตดิลบในระยะเวลาอันใกล งานวจิยัดังกลาวมีขอสงัเกต
วาการปรับอตัราสมทบเพือ่จะทาํใหกองทนุไดดุลนัน้ จะตองเปนอตัรา
ทีส่งูมาก เชนเดยีวกับกรณีประเทศไทย ขณะท่ีการเพิม่อายุเกษยีณก็
อาจจะบิดเบือนตลาดแรงงาน ดังนั้น จึงเสนอใหมีการปฏิรูปท้ังระบบ 
และไดเสนอรูปแบบกองทุนที่เปนทางเลือกใหมที่ไดรับความนิยมตั้ง
แตคริสทศวรรษท่ี 1990 เปนตนมา โดยกองทุนดังกลาวมีชื่อเรียก
วา "กองทุนผลประโยชนตามการคาดการณ" (Notionally Defi ned 
Contribution Pension Fund) 
 กองทุนผลประโยชนตามการคาดการณ เปนกองทุนที่มี
ลักษณะจายเมื่อออกไป (PAYG) เชนเดียวกับระบบท่ีมีการระบุผล
ประโยชน (Defi ned Benefi t) แตผลประโยชนที่เกิดข้ึน จะไมไดขึ้นอยู
กับเงินเดือนและเวลาการทํางาน ผลประโยชนจะขึ้นอยูกับบัญชีเงิน
สะสมของแตละบุคคล ซึง่จะเปนอกีทางเลอืกหนึง่ทีค่วรนํามาพจิารณา
สาํหรบัการแกไขปญหาการขาดดลุในกองทนุและการขาดแรงจงูใจใน
การทํางาน  ที่ผานมา มีหลายประเทศท่ีนําระบบดังกลาวมาใช เชน 
สวีเดน (ค.ศ. 1994) อิตาลี (ค.ศ. 1995) ลัตเวีย (ค.ศ. 1996) โปแลนด 
(ค.ศ. 1999) และ มองโกเลีย (ค.ศ. 2000) ซึ่งไดประสบความสําเร็จใน
ระดับหน่ึง และมีแนวโนมแสดงใหเหน็วาระบบน้ีนาจะมีการแพรหลาย
และพัฒนาเพื่อการประยุกตใชมากข้ึนตอไปในอนาคต (Williamson, 
2004)
 ในการนี ้งานวจิยัไดแสดงขอคนพบเชงิวชิาการท่ีเปนวตัถวุสิยั
(Objective Study) จากการคํานวณขอมูลสถิตทิีมี่อยูภายใตสถานการณ
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คาดการณทีอ่งิกับตวัแปรสําคัญทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วของ  เชนเดยีวกับ
งานวิจัยเชิงปริมาณท่ัวไป งานวิจัยช้ินนี้ก็ใชวาจะไรขอจํากัดเสมอไป 
เนื่องจากสถิติหรือการคาดคะเนตัวแปรโดยหนวยงานใดก็ตาม ยอม
ไมสามารถบงบอกถึงอนาคตไดแมนยําไรขอผิดพลาดเสียทีเดียว แม
กระน้ัน กลาวไดวา ผลของงานวิจัยไดบรรลุเปาหมายในการแสดงถึง
ระดับความเหลื่อมล้ําในระบบประกันสังคมใหเกิดความกระจางและ
เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น รวมท้ังไดบงบอกถึงระดับความย่ังยืน ระยะ
เวลาที่กองทุนจะสามารถคงอยูไดตอไป ใหใกลเคียงกับสภาวะความ
เปนจริงมากท่ีสุดเทาท่ีขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบันจะสามารถเอ้ืออํานวย
ได เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนางานวิจัยตอไป
 กรอบการนําเสนอผลการศึกษาวิจัยประกอบดวยแปดสวน
รวมบทนําในหัวขอที่หนึ่ง สวนที่สอง เปนการเสนอภาพรวมของ
ระบบประกันสังคมไทย สวนที่สาม อธิบายพื้นฐานทฤษฏีระบบการ
เงินประกันสังคมโดยสังเขปเพื่อเปนหลักเกณฑอางอิงสําหรับการ
วเิคราะหในงานวจิยันี ้สวนทีส่ี ่กลาวถึงการคํานวณขอมูลพืน้ฐานและ
แหลงขอมูล สวนทีห่า เปนบทวิเคราะหเรือ่งความไมเปนธรรมระหวาง
ผูประกันตนอายุรุนเดียวกัน สวนที่หก เปนบทวิเคราะหเร่ืองความไม
เปนธรรมระหวางผูประกันตนตางรุนอาย ุสวนทีเ่จด็ เปนบทวิเคราะห
เรือ่งความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนกบัประชาชนกลุมอ่ืน และ
สวนที่แปด เปนบทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย



256 : ความเปนธรรมในระบบประกันสังคมไทย

หลักประกันสังคมท่ีระบุไวในคูมือประกันสังคม จัดทําโดย สํานักงาน
ประกันสังคม (2551) มีเนื้อหาดังนี้ 
 "การประกันสังคม เปนเรื่องสําคัญที่รัฐบาลของประเทศ
ตางๆ ในโลกสวนใหญนําระบบประกันสังคมในการใหหลักประกัน
ชวีติแกประชาชนของตน ตัง้แตเกดิจนตาย หลกัประกันประกันสังคม
มีคุณลักษณะดังนี้
 1. เปนระบบของการเฉลี่ยทุกข-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกัน
ระหวางมวลสมาชิก ซึ่งโดยท่ัวไปรัฐบาลของทุกประเทศจะใหความ
สําคัญแตบุคคลท่ีทํางานมีรายไดและอยูในระบบแรงงานกอนและจะ
ขยายความคุมครองไปสูผูทาํงานทีมี่รายไดนอกระบบการจางงานปกติ 
ซึ่งจัดอยูในกลุมท่ีเรียกวาแรงงานนอกระบบ
 2. เงินสมทบท่ีเก็บไปน้ันจะสะสมเปนกองทุนซึ่งจะใหสิทธิ
ประโยชนเฉพาะกับบุคคลท่ีสงเงินสมทบ ซึ่งประเทศไทยเรียกวา 
ผูประกันตนเทาน้ัน

2. ภาพรวมระบบประกันสังคมไทย
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 3. การเก็บเงินสมทบ ซึ่งถือวาเปนภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจาก
บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดเทานัน้ ทัง้นีค้วามสําเรจ็ประการหนึง่ของการ
ประกันสังคม ก็คือเปาหมายหลักท่ีจะทําใหการประกันสังคมสามารถ
ครอบคลุมทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) 
ไดในอนาคต
 อนสุญัญาท่ี 102 ขององคการแรงงานระหวางประเทศกําหนด
สทิธปิระโยชนขัน้พืน้ฐานของการประกันสงัคมไว 9 ประการ คือ กรณี
เจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห
ครอบครัว กรณีชราภาพ กรณีวางงาน การดูแลผูที่ขาดการอุปการะ 
และกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน 
สําหรับประเทศไทยไดจัดการดําเนินการระบบประกันสังคมเปน 2 
กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน"
 กองทุนประกันสังคม คือกองทุนทีใ่หหลักประกันแกผูประกัน
ตนใหไดรับประโยชนทดแทนเม่ือตองประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
ทุพพลภาพ หรือตายซึ่งไมเนื่องจากการทํางาน รวมท้ังกรณีคลอด
บุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน  สวนกองทุนเงินทดแทน 
คือ เงินสมทบท่ีเก็บเงินจากนายจางฝายเดียว จัดต้ังเปนกองทุนเพื่อ
ทําหนาท่ีจายคาทดแทนใหกับลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ ทุพพลภาพ ตาย
หรือสูญหาย จากการทํางานใหกับนายจาง (สํานักงานประกันสังคม 
2551 หนา 31)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุน
รวม 665,171 ลานบาท ซึ่งแบงออกเปน 3 กองทุน ประกอบดวย 
(1) กองทุนกรณีเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย (เรียกวา 
"กองทุน 4 กรณี")  (2) กองทุนสงเคราะหบุตรและชรภาพ (เรียกวา 
"กองทนุ 2 กรณี") และ  (3) กองทนุกรณีวางงาน ดังแสดงในแผนภาพ
ที่ 1  ในจํานวนนี้ เปนเงินกองทุน 4 กรณีรอยละ 14 เปนเงินกองทุน 
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แผนภาพที่ 1 
โครงสรางกองทุนประกันสังคม

ที่มา: ขอมูลจาก รายงานประจําป สํานักงานประกันสังคม 2552

แผนภาพที่ 2 
การเพิ่มข้ึนของเงินกองทุนประกันสังคม ป 2534-2553 (หนวย: ลานบาท)

ที่มา: สํานักบริหารการลงทุน สํานักงานประกันสังคม
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2 กรณีรอยละ 80 และเปนเงนิกองทุนกรณีวางงานรอยละ 6 (รายงาน
ประจําป สํานักงานประกันสังคม 2552 หนา 22) และไดมีเงินกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มข้ึนเรื่อยมาดังแนวโนมท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 2 จาก
การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูง ไดแก พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินฝากธนาคาร 
และหุนกูเอกชน คิดเปนรอยละ 80 ของเงินลงทุน และลงทุนในหลัก
ทรัพยทีมี่ความเส่ียง ไดแกตราสารหน้ีอืน่ๆ หนวยลงทุน และหุนสามัญ 
คิดเปนรอยละ 20 ของเงินลงทุน  
 ในปจจุบันสมาชิกในกองทุนประกันสังคมมีอยูสามกลุม 
กลุมแรกเปนผูประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 มีสัดสวนรอยละ 
93 ของจํานวนผูประกันตนทั้งหมด กลุมท่ีสอง คือผูประกันตนภาค
สมัครใจตามมาตรา 39 ซึ่งเปนผูที่เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 
33 สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน ออกจากงานแลวไม
เกิน 6 เดือน และตองไมเปนผูรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
จากกองทุนประกันสังคม มีสัดสวนรอยละ 7 ของจํานวนผูประกันตน
ทัง้หมด และกลุมท่ีสามคือผูประกันตนภาคสมัครใจเองตามมาตรา 40 
ซึง่เปนบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไมใชลูกจางตามมาตรา 33 มีสดัสวนไมเกนิรอย
ละ 1 ของจํานวนผูประกันตนทั้งหมด 
 สํานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบเขากองทุนประกัน
สังคมเพ่ือใหความคุมครองแกผูประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 
รวม 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห
บุตร ชราภาพ และวางงาน ซึ่งในทางปฏิบัติ นายจางและลูกจางจะ
ตองนําสงเงนิสมทบเขากองทุนประกันสงัคมทุกเดือน โดยคํานวณจาก
ฐานคาจางท่ีไมตํ่ากวาเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 
15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเขากองทุนดวยสวนหน่ึง 
ตามอัตราในตารางท่ี 1 ซึ่งรัฐบาลมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 21.57 
ของการสมทบจากทุกฝายในกองทุนประกันสังคมโดยรวม
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 กรณีผูประกันตนสมัครใจตามมาตรา 39 คุมครอง 6 กรณี 
คือ เจบ็ปวย คลอดบุตร ทพุพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตรและชราภาพ 
จําแนกเปนเงินสมทบสําหรับประโยชนทดแทน 4 กรณี (เจ็บปวย 
คลอดบุตร ทพุพลภาพ ตาย) เปนเงนิ 144 บาท และเงนิสมทบสําหรบั
ประโยชนทดแทน 2 กรณี (สงเคราะหบุตร ชราภาพ) เปนเงิน 288 
บาท โดยมีรัฐบาลสมทบใหอกีเดือนละ 120 บาท สวนประชาชนท่ัวไป
ที่สมัครใจประกันภัยเองตามมาตรา 40 จายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมปละ 3,360 บาท ไดรับความคุมครอง 3 กรณีคือ คลอด
บุตร ทุพพลภาพ และตาย
 จากตารางท่ี 1 สังเกตไดวา รัฐบาลจะมีสัดสวนในการสมทบ
กองทุนประเภท 4 กรณีประมาณรอยละ 33 และนายจางกับลูกจางตอง
แบกรับภาระคาใชจายรักษาพยาบาลเองในสดัสวนประมาณรอยละ 67   
ในกองทุนประเภท 2 กรณี ดูผิวเผินจากตารางท่ี 1 และ ตัวอยางสิทธิ
ประโยชนในตารางที ่2 ประชาชนทัว่ไปอาจสามารถเขาใจไดวา รัฐบาล
สมทบรอยละ 14 ในกองทุนสงเคราะหบุตรและชราภาพภาพรวมกัน
ทั้งสองกรณี แตเนื้อหาในคูมือผูประกันตน หนา 6 ระบุไววา “สําหรับ
เงนิสมทบกรณีสงเคราะหบุตร เปนสวนทีรั่ฐบาลจายสนบัสนุนใหกับผู
ประกันตนในอัตรารอยละ 1 และกรณีชราภาพ เปนการหักเงินสมทบ
เพื่อการออม โดยผูประกันตนจะจายเงินสมทบรอยละ 3 และนายจาง
สมทบรอยละ 3 รวมเปนรอยละ 6 ของทุกเดือน” ซึ่งมีนัยท่ีไมไดมีการ
ชี้แจงใหชัดเจนวา ในกองทุนดังกลาว นอกจากผูประกันตนจะตอง
รับผิดชอบภาระดานการออมเพ่ือชราภาพเองแลว ในวงเงินกองทุน
เดียวกันนี้ ยังตองถูกเกล่ียไปชวยรัฐบาลในการใชจายการสงเคราะห
บุตร ซึ่งเปนรายจายท่ีเกิดข้ึนในระยะส้ัน (ปจจุบัน) ดวย ทําใหเกิด
ความไมมีประสิทธิภาพและเสียผลประโยชนการออมในระยะยาว   
การสงเคราะหบุตรเปนสวัสดิการใหเงินอุดหนุนจากรัฐที่ผูประกันตน
มีสทิธพึิงควรจะได เชนเดยีวกับในประเทศอ่ืนๆ แตการบริหารจดัการ
ควรจะแยกออกจากกองทนุชราภาพ ซึง่มีวตัถปุระสงคเพือ่การออมใน
ระยะยาว 
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สิทธิประโยชน 
เงินสมทบ 

การเกิดสิทธิ และ สิทธิที่ไดรับ 
ผูประกันตน นายจาง รัฐบาล 

ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย 

225 225 225 

ตองจายเงินสมทบ 3 เดือนภายใน 15 เดือน 
การบริการทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษา รวมการบําบัดทดแทนไต 
กรณีไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย ปลูกถายไขกระดูก เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา 
อวัยวะและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค บริการดา นทันตกรรม และเงิน
ทดแทนการขาดรายได 

ทุพพลภาพ 

ตองจายเงินสมทบ 3 เดือนภายใน 15 เดือน 
คารักษาพยาบาล (2,000 บาทตอเดือน ) + เงินทดแทนรายได 50% ตอเดือน
ตลอดชีวิต 
คาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพทางรางกาย 
จิตใจ และอาชีพไมเกิน 40,000 บาทตอราย 

ตาย 
ตองจายเงินสมทบ 1 เดือนภายใน 6 เดือน 
คาทําศพ 40,000 บาท + เงินสงเคราะห (หากสมทบเกินกวา 3 ป จะได1 เทา
ครึ่งของเงินเดือน หากสมทบเกินกวา 10 ป จะได 5 เทาของเงินเดือน 

คลอดบุตร 
ตองจายเงินสมทบ 7 เดือนภายใน 15 เดือน 
คาคลอดบุตร 12,000 บาทตอครั้ง แ ละเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการ
คลอดบุตร (หญิง) คนละไมเกิน 2 ครั้ง 

สงเคราะหบุตร 

450 450 150 

ตองจายเงินสมทบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน 
บุตรอายุ < 6 ป 350 บาท/คน/เดือน คราวละไมเกิน 2 คน 

ชราภาพ 

อายุครบ 55 ป สมทบไมครบ 180 เดือนไดบําเหน็จ 
อายุครบ 55 ป สมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป 
ถาคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายไดเดือนละ 15,000 บาทจะได 3,000 บาท
ตลอดชีวิต บวกกับจํานวนรอยละท่ีเพิ่มใหอีก 1.5% ตอจํานวนปทุกๆปที่
สมทบเพ่ิมเกิน 180 เดือน  

วางงาน 75 75 37.5 
ตองจายเงินสมทบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน 
กรณีเลิกจาง ไดเงินทดแทน 50% ของคาจาง ปละไมเกิน 180 วัน  
กรณีลาออก ไดเงินทดแทน 30% ของคาจาง ปละไมเกิน 90 วัน 

รวม 750 750 412.50  
 

ตารางที่ 2 
ตารางตัวอยางสรุปสิทธิประโยชนของผูประกันตน กรณีผูมีรายได 15,000 บาทข้ึนไป

ที่มา: คูมือประกันตน สํานักงานประกันสังคม ตุลาคม 2551 ตาราง หนา 7, 26 
        และการคํานวณบํานาญชราภาพ หนา 22 
หมายเหตุ: สิทธิประโยชนตางๆ ที่เพิ่มข้ึนตั้งแตป 2554 เปนตนไป 
        สามารถสืบคนขอมูลลาสุดท่ี www.sso.go.th
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  33 

    
<10 273,520 70.14 961,319 11.07 

10-19 53,788 13.79 726,586 8.37 
20-49 36,196 9.28 1,098,057 12.65 
50-99 12,585 3.23 877,370 10.11 

100-199 7,163 1.84 999,201 11.50 
200-499 4,530 1.16 1,372,911 15.82 
500-999 1,436 0.37 985,949 11.36 

>999 735 0.19 1,658,966 19.11 
 389,953 100.00 8,680,359 100.00 

 

ตารางที่ 3 
จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนตามมาตรา 33 

จําแนกตามขนาดสถานประกอบการป 2552

ที่มา: รายงานประจําป สํานักงานประกันสังคม 2552 หนา 10

 ในรอบ 10 ปที่ผานมา สถานประกอบการข้ึนทะเบียนกับ
กองทุนประกันสังคมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จาก 107,228 แหง ใน
ป 2543 เพิ่มเปน 389,953 แหง ณ สิ้นป 2552 สวนใหญรอยละ 70 
เปนสถานประกอบการขนาดเล็กท่ีมีลูกจางจาํนวนตํา่กวา 10 (ตาราง
ที่ 3)  ในปจจุบัน ผูประกันตนในระบบประกันสังคมมีจํานวนกวา 9 
ลานคน คิดเปนรอยละ 25 ของกําลังแรงงานท่ีมีงานทํา หรือรอยละ 
14 ของประชากรท้ังประเทศ ผูประกันตนจาํแนกเปนผูประกันตนภาค
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บังคับตามมาตรา 33 มีจํานวน 8.6 ลานคน มีสัดสวนของผูประกัน
ตนชายและหญิงไมแตกตางกันมากนัก สวนใหญอายุระหวาง 25-29 
ป (แผนภาพท่ี 3ก) และผูประกันตนสมัครใจตามมาตรา 39 และ 40 
จํานวน 0.67 ลานคน ทั้งนี้ ผูประกันตนภาคสมัครใจมีสัดสวนของ
ผูประกันตนหญิงมากกวาชายอยางมีนัยสําคัญคือ 1.78:1 และสวน
ใหญอายุระหวาง 30-39 ป (แผนภาพท่ี 3ข)

แผนภาพที่ 3 ก 
โครงสรางผูประกันตนตามมาตรา 33 ป 2552 จําแนกตามเพศและอายุ 

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม
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แผนภาพที่ 3  ข
โครงสรางผูประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ป 2552 จําแนกตามเพศและอายุ 

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม
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3. พื้นฐานทฤษฎีระบบการเงินประกันสังคม

3.1 พื้นฐานทฤษฏีระบบการเงินประกันสังคมท่ัวไป
 การวิเคราะหเปนการประยุกตใชหลักทฤษฏีคณิตศาสตร
ประกันภัย (Social Security Actuarial Mathematics) ใน Iyer (1999 
หนา 15) ซึง่มีพืน้ฐานมาจาก Zelenka (1958) ตามหลักการท่ีใชอางอิง
ในการศึกษาสวนใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)  
เกี่ยวกับโครงการบํานาญที่อยูภายใตระบบประกันสังคมแหงชาติ ที่
มีการบริหารจัดการและมีเงินสมทบบางสวนโดยรัฐบาล ชวงระยะ
เวลาของกองทุนจะถือวาไมมีที่สิ้นสุด (Infi nite Interval) เนื่องจาก ใน
ระบบดังกลาว มีขอสมมติในการวิเคราะหทีเ่ปนทีย่อมรับในทางทฤษฏี
วา จํานวนสมาชิกในกองทุนระดับชาติจะตองไหลเขากองทุนอยาง
สม่ําเสมอโดยไมมีที่สิ้นสุดตอไปในอนาคต ระบบการเงินในโครงการ
บํานาญในระบบประกันสังคมจึงเปนลักษณะกองทุนเปด (Open 
Fund) ดวยเหตุนี้ จึงถือเสมือนจํานวนประชากรในเวลาแรกเร่ิมกับ
สมาชิกใหมที่จะเขามาอยูในกองทุนในอนาคตเปนกลุมเดียวกัน
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 ในกรอบการวิเคราะหพัฒนาการระบบการเงินในโครงการ
บํานาญ สมการหลัก ณ ชวงเวลา t ประกอบดวย สมการคาใชจาย
ผลประโยชนทดแทน (Expenditure Function), B(t), สมการเงินเดอืน
ที่มีหลักประกันการจาย (Insured Salary Function), S(t), สมการ
อัตราการจายเงินสมทบ (Contribution Rate Function), C(t), ซึ่ง
บงบอกถึงลักษณะของกองทุน, สมการเงินสมทบและผลตอบแทน
สะสม (Reserve Function), V(t), ซึง่คาํนวณจากสวนตางระหวางการ
ไหลเขาและการไหลออกของเงินกองทุนที่สะสมไดในอัตราดอกเบ้ีย
ธนาคารกลาง (Discount Rate), Ø, โดยความสัมพนัธระหวางสมการ
ดังกลาวสามารถแสดงโดยสมการเชิงอนพุนัธ (Differential Equation) 
ใน สมการท่ี (1)

                  (1)

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเปล่ียนแปลงของเงินสะสมในหน่ึงชวงเวลา t 
เทากับรายไดทีเ่พิม่จากเงินสะสมบวกกับสวนเกินของเงินสมทบหลัง
จากหักคาใชจายผลประโยชนทดแทนแลวในชวงเวลาเดียวกัน 
 เมื่อคํานวณหาปริพันธ (Integrate) สมการท่ี (1) ในชวง 
(n,m) จะไดความสัมพันธระหวางคาเงินสะสมท่ี t=n และ t=m ตาม
ที่แสดงในสมการท่ี (2) 

                   (2)

  จากสมการท่ี (2) V(m) สามารถนํามาแสดงในสมการท่ี (3)

              (3)
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 หาก n = 0 และ กําหนดให V(0) = 0 สมการยอนหลงั (Retro-
spective Equation) สําหรับ V(m) สามารถแสดงในสมการท่ี (4)

               (4)

สมการดุลยภาพสําหรับโครงการบํานาญตลอดชวงเวลาสามารถแสดง
โดยความสัมพันธสมมูล (Equivalence) ระหวางรายรับกับรายจาย 
โดยพิจารณามูลคาของเงินตามเวลา สมการสามารถเขียนโดยกําหนด
ใหมูลคาปจจบัุนของเงนิสมทบในอนาคตเทากับมูลคาปจจบัุนของราย
จายผลประโยชนในอนาคต ตามสมการท่ี (5)
 
            (5)

 ในสมการท่ี (5) มูลคาดานซายและดานขวาจะทยอยบรรจบ
กันภายใตเงื่อนไขท่ีวา ในระยะเร่ิมแรก อัตราสวน B’(t)/S’(t) จะ
เริ่มเพิ่มข้ึนจากศูนย จนกระทั่งถึงเวลาหนึ่ง สมมติวากําหนดใหเปน 
t = t*  อัตราสวนจะกลายเปนคาคงท่ี (Constant) ซึ่งโครงการไดถึง
จุดท่ีมีสภาพครบกําหนดหรือ "การเจริญเต็มท่ีทางการเงิน" (Finan-
cial Maturity) โดยสวนใหญจะพบวา การเจริญเต็มท่ีทางประชากร 
(Population Maturity) จะครบกําหนดเร็วกวาการเจริญเตม็ท่ีทางการ
เงนิ  หากในอดีตมีการจายผลประโยชนมากเทาใดใหแกประชากรกลุม
แรก การเจริญเต็มท่ีทางการเงินก็จะมาถึงเร็วขึ้น  อัตราสวนตามชวง
เวลาสามารถสรุปไดดังแสดงในสมการท่ี (6)

    ระยะแรกเร่ิมโครงการ  
    ณ เวลา      (6)
              ณ เวลา 

   

        

B’(t) >0   

B’(t)/B(t) > S’(t)/S(t)  

B’(t)/B(t) = S’(t)/S(t) = +   

t < t* 
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 โดยท่ี σ คืออัตราการเพ่ิมของสมาชิกใหมในกองทุนและ             
คืออัตราการเติบโตของเงินเดือน

สมการท่ี (5) เปนสมการพ้ืนฐานในการพจิารณาโครงการบํานาญทีจ่ะ
กอตั้งขึ้น ซึ่งมีนัยแสดงในสมการท่ี (7)
 
          (7)
 
 หากนําสมการท่ี (4) มาแทนคาในสมการท่ี (7) จะไดคาเปน
สมการท่ี (8) ซึ่งเปนสมการคาดคะเน (Prospective Equation)
 
               (8)

 หากยึดหลักตามทฤษฏีตั้งแตแรกเร่ิมการกอตั้งโครงการ จะ
เห็นไดวา สมการเงินสมทบ, C(t), ในรูปแบบใดก็ตามท่ีสามารถตอบ
สนองสมการดุลยภาพที่ (5) ได และจะมีระดับเงินสะสมตามแสดงใน
สมการท่ี (4) หรือ (8) ก็จะเปนโครงการท่ีมีระบบการเงินทีมี่ความเปน
ไปไดที่จะอยูรอดอยางย่ังยืน
 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัตทิีเ่หมาะสม ยอมมีความจําเปนท่ี
จะตองสรางเงื่อนไขสําหรับ C(t) และ V(t) เนื่องจากวา หาก C(t) มี
มูลคาเปนลบ ก็หมายความวา โดยสุทธแิลวโครงการกําลังจะชาํระเงนิ
คืนใหแกผูจายเงินสมทบ หรอืหาก V(t) มีมูลคาเปนลบ ก็หมายความ
วา โครงการดังกลาวกําลังจะสรางหน้ีเพื่อจายคาผลประโยชนชดเชย
ใหแกสมาชิก  ดังนั้น ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองตั้งเงื่อนไขวา 
C(t)   ≥  0 และ/หรอื V(t)  ≥  0   ในทุกชวงเวลา t  การกําหนดเงือ่นไข
ดังกลาว และเงื่อนไขอื่นๆ จะนําไปสูการกําหนดระบบการเงินใน
โครงการบํานาญระดับชาติแตละรูปแบบในประเทศตางๆ

ᵧ 
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3.2 พื้นฐานทฤษฏีระบบการเงินประกันสังคมแบบอัตราเดียวเฉลี่ย
 สําหรับกรณีประเทศไทย ระบบการเงินในโครงการท่ีใชใน
โครงการบํานาญที่เปนกองทุนชราภาพในกองทุนประกันสังคม ซึ่ง
บริหารจัดการโดยสํานักงานประกันสังคม จะเปนลักษณะระบบอัตรา
เดียวเฉลี่ย หรือ General Average Premium System (GAPS) ที่
สมาชิกในกองทุนประกันสงัคมทุกคนจายสมทบในอัตราเดียวกันหมด 
กลาวคือรอยละ 5 ของเงินเดือนในอัตราเงินเดือนตํ่าสุดท่ี 1,650 บาท 
และอัตราเงินเดอืนสงูสุดอยูที ่15,000 บาท ตลอดระยะเวลาการทํางาน  
  ในระบบการเงินประกันสังคมแบบอัตราเดียวเฉลี่ย ณ เวลา 
t=m และสามารถกําหนดให C(t) = C (อัตราคงท่ี) ในสมการท่ี (8) 
จะไดเปนสมการท่ี (9) สําหรับชวงเวลา (m,∞) 

                                        (9)

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ อัตราการเงินสมทบท่ีสมาชิกจะตองจายเทากับ
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนหลังจากหักเงินสะสมในกองทุนหาร
ดวยเงนิเดอืนทัง้หมดตลอดชวงเวลา เพือ่ใหเกดิดุลยภาพในระบบ ซึง่
หากจะพิจารณาต้ังแตการเร่ิมโครงการ สมการท่ี (9) ก็สามารถเขียน
เปนอัตราสมทบเฉล่ีย (GAP) ในสมการท่ี (10)

        
               (10)

หากจะพิจารณาอีกแงมุมหน่ึงเพื่อความเขาใจท่ีดีขึ้น อัตราสมทบใน
สมการท่ี (10) อาจมองวาเปนคาเฉลีย่ระหวางกลุมประชากรสมมติสอง
กลุม กลุมแรกเปนกลุมท่ีเปนสมาชิกในยุคแรกเร่ิม และกลุมท่ีสองเปน
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สมาชิกในชวงหลัง สมมติวากําหนดให B(t) = B1(t) + B2(t) และ 
S(t) =S1(t) + S2(t)  โดยท่ี B1(t) และ S1(t) เปนของประชากร
กลุมท่ีหนึ่ง และ B2(t) และ S2(t) เปนของประชากรกลุมท่ีสอง หาก
จะลองเขียนสมการอัตราเงินสมทบ หรือ Average Premium (AP) 
ของทั้งสองกลุมก็จะไดสมการท่ี (11) และ (12) ตามลําดับ
 
         
        (11)

        
 
         (12)

ดังนัน้ ในกรณีนี ้จงึสามารถเขยีนสมการ GAP ไดใหมในสมการท่ี (13) 
ซึ่ง GAP ก็คือคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักระหวาง AP1 และ AP2 

        
         (13)

 
 จากแผนภาพท่ี 4 อตัราเงนิสมทบ AP1 คืออตัราการจายเงิน
สมทบของกลุมคนในพื้นที่ ▲ABCเพื่อนําไปจายคาผลประโยชน
สําหรับผูรับบํานาญในพื้นที่ ■ BCDE สวนอัตราเงินสมทบ AP2 คือ
อัตราการจายเงินสมทบของคนในกลุมท่ีอยูในพื้นที่ปลายเปดดาน
ขวามือของเสน  AB เพื่อนําไปเปนคาใชจายผลประโยชนสําหรับผูรับ
บํานาญในพื้นที่ปลายเปดดานขวามือของเสน  BE  จากการดําเนิน
โครงการในแตละชวงระยะเวลาในแผนภาพที่ 4 และจากสมการท่ี 
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(11) และ (12) สังเกตไดวา อัตราการจายเงินสมทบสําหรับคนกลุม
แรกจะตองสูงกวากลุมท่ีสอง ดังนั้น ความสัมพันธระหวางอสมการท่ี 
(14) จึงตองเปนจริงเสมอ
 
        (14)

 ในระบบท่ีมีอตัราการจายเงินสมทบหลายอัตรา จงึจาํเปนตอง
เริม่ตนเกบ็เงินสมทบจากประชากรกลุมแรกตอนเร่ิมโครงการบํานาญ
ในอัตราท่ีสงูกวา และในเวลาตอมาเม่ือประชากรกลุมท่ีสองเขามารวม
โครงการจะสามารถจายในอัตราท่ีลดลงและยังคงสภาพดุลยภาพใน
ระบบได ดังนั้น ในทางทฤษฏี ระบบดังกลาว (ซึ่งไมคอยเปนที่นิยม
ในทางการเมอืงสาํหรบัประเทศกําลงัพฒันา) จะสามารถเกบ็เงนิสะสม

 
  

 

แผนภาพที่ 4: 
ภาพแสดงการจายเงินสมทบระหวางประชากรสองกลุม
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เขากองทนุไดมากกวากรณทีีเ่ปนระบบอตัราเดยีวเฉลีย่  นยัเชงิปฏิบัติ
จากพืน้ฐานทางทฤษฏีก็คือ ระบบอัตราเดียวเฉล่ีย แมวาจะมีความงาย
ในการบริหารจัดการ แตก็มีจุดดอยคือ หากมีการกําหนดอัตราการ
สมทบและเพดานเงินเดือนอยางไมเหมาะสมไมเปนไปตามพื้นฐาน
ของความเปนจริง จะทําใหอัตราการเพิ่มข้ึนของการไหลเขาของเงิน
สมทบในแตละปอยูในระดับท่ีตํ่ากวาอัตราการเพิ่มของการไหลออก
ของเงินในกองทุนสําหรับจายผลประโยชนแกผูรับบํานาญ แมวาใน
ชวงระแรกเร่ิมอาจจะดูเหมอืนวาการไหลเขามีมูลคาท่ีสงูกวาการไหล
ออกก็ตาม ดังที่แสดงในแผนภาพท่ี 2 สําหรับกรณีประเทศไทย นั่น
ก็เปนเพราะวาในระยะแรกเร่ิม ยงัไมมีการจายผลประโยชนแกผูไดรับ
บํานาญเนื่องจากอายุการทํางานของสมาชิกยังไมถึงเกณฑ แตเมื่อมี
การจายผลประโยชนเต็มจํานวนเมื่อใด เงินสะสมในกองทุนก็มีแนว
โนมท่ีจะถูกใชหมดไดกอนเวลาอันควร
 งานวิจัยในภูมิภาคเอเชียท่ีใชการคํานวณตามหลักวิชาการ
ดังกลาว ปรากฏใน Giang (2008) ศึกษากรณีประเทศเวียดนาม ได
ทาํการประมาณการณสดัสวนหนีก้องทุนบํานาญของผูรับบํานาญและ
สมาชิกผูจายเงินสมทบในระบบจายใหเมื่อออกไป (PAYG) ตั้งแต 
ค.ศ. 2005 ถงึ ค.ศ. 2050 ผลการศกึษาแสดงใหเหน็วา ระบบดังกลาว
กอใหเกดิความไมเปนธรรมระหวางรุนอาย ุเนือ่งจากวาคนในอนาคต
มีแนวโนมตองจายเงินสมทบ (GAP) ในอัตราท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
และไดทาํการประมาณการณอตัราในแตละกรณี เชน ภายใตขอสมมติ
วาอตัราดอกเบ้ียธนาคารกลางอยูทีร่อยละ 3 อตัรา GAP จะตองเพิม่
ขึ้นเปนรอยละ 17.4 ของเงินเดือน หากตองการใหดํารงกองทุนอยูได
ไปอีก 50 ป อยางไรก็ตาม การคํานวณอัตรา GAP ที่เหมาะสมไมได
อยูในขอบเขตของงานวิจัยนี้ ซึ่งควรจะตองมีการศึกษาที่ใชหลักการ
ทฤษฏีที่ถูกตองและเหมาะสมตอไปในอนาคต
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ในการฉายภาพโครงสรางประชากรในระบบประกันสังคม สามารถ
ทาํไดดวยหลายวิธกีารดวยกัน คือวธิทีางคณิตศาสตรประกันภัย (Ac-
tuarial Methods) วิธีทางเศรษฐมิติ (Econometric Methods) หรือวิธี
ผสม (Mixed Methods) วิธีทางคณิตศาสตรประกันภัยมีการใชกันมา
นานในองคกรการประกันภยัท่ัวโลก ซึง่เปนประโยชนตอการวิเคราะห
โครงสรางกองทุนประกันสังคมเปนอยางมาก (Iyer, 1999, หนา 65) 
วิธีทางเศรษฐมิติเปนการประมาณคานอกชวง (Extrapolation) ของ
แนวโนมท่ีผานมาโดยใชสมการถดถอย วิธีแรกจะอาศัยปจจัยภายใน 
สวนวิธีที่สองจะอาศัยปจจัยภายนอก อยางไรก็ตาม วิธีการวิเคราะห
ในงานวิจัยนี้จะใชวิธีที่หนึ่ง และวิธีผสม รวมกัน
 การประมาณการโครงสรางประชากรในระบบประกันสังคม
ระหวางป พ.ค. 2548 – 2588 ในท่ีนี้อาศัยขอมูลจากการฉายภาพ
ประชากรไทยระดับประเทศ แยกตามอายแุละเพศ ภายใตสถานการณ
ความแปรปรวนปานกลาง (Medium Variant Scenario) จากฐานขอมูล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2549  โดยใน
ปจจบัุน ระบบประกันสงัคมครอบคลุมประมาณรอยละ 14 ของประชากร 
และรอยละ 25 ของผูมีงานทํา (รายงานประจําป สํานักงานประกัน
สงัคม 2552 หนา 12) การคํานวณตามทฤษฏีจะตองจดักลุมประชากร

4. การคํานวณขอมูลพื้นฐานและแหลงขอมูล 
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ตามอายุและเพศ และคาดคะเนวาองคประกอบจะเปล่ียนแปลงไป
อยางไรตามกาลเวลา  ซึ่ งสามารถคํานวณประมาณการณ
ตัวแปรท่ีตองการตามอัตราสวนโดยอาศัยสมการพื้นฐานทั่วไปใน
สมการท่ี (15)

         (15)
 โดย
       

  

         คือคาเฉลี่ยของสถิติที่ผานมา

 ความคาดเคลือ่นทีจ่ะเกดิข้ึนจากการคาํนวณจะไมมีนยัสําคญั
ในภาพรวมเนื่องจากผลการคํานวณจะนํามาพิจารณาเปนสัดสวน 
ประกอบกับอัตราการวางงานโดยเฉลี่ยในชวง 10 ปที่ผานมาไม
แปรผันไปจากอัตราเฉลี่ยรอยละ 1.6 อยางมีนัยสําคัญ และอัตราการ
เพิม่ข้ึนของประชากรตอปในชวงเวลาเดียวกันก็อยูทีป่ระมาณรอยละ
0.6 (World Development Indicator, 2010) นอกจากนี้ การเพิ่มข้ึน
ของจาํนวนแรงงานกค็อนขางจะคงทีอ่ยูทีป่ระมาณรอยละ 2 และอัตรา
เฉลี่ยของการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูประกันตนอยูที่ประมาณรอยละ
2.6 ดังนัน้ การคํานวณและฉายภาพโครงสรางจาํนวนผูประกันตนตาม
สัดสวนประชากรไทยจึงอยูในเกณฑที่สามารถยอมรับได
 ในลําดับตอไป ในทางทฤษฏีจะตองอาศยัความเปนไปไดและ
ความเส่ียง (Risks) หลายประการ เชน ความเส่ียงในการมีชีวิตอยู
จนถึงปตอไป ความเส่ียงท่ีจะเลิกทํางานในแตละป ความเส่ียงท่ีจะ
เผชญิกับสภาวะทุพพลภาพ และความเส่ียงท่ีจะเกดิการเกษียณกอน
กําหนดเวลา ฯลฯ ซึ่ง Iyer (1999 หนา 66) อธิบายวา การคาดการณ
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สามารถอาศัยเมตริกซที่ประกอบดวยการคูณซํ้า  nt = nt-1 Q t-1

โดยท่ี  nt คือเวกเตอรแนวนอน (Row Vector) ซึ่งมีองคประกอบเปน
สมาชิกประกันสังคมประเภทตางๆ (เชน ผูทํางาน ผูเกษียณ ผูไดรับ
ประโยชนทดแทนทุพพลภาพ ฯลฯ) ณ เวลา t และ Q t-1 เปนสแควร
เมตริกซซึ่งมีองคประกอบคือความเสี่ยงตอการเปล่ียนแปลงสถาน-
ภาพของผูประกันตนประเภทหน่ึงไปเปนผูประกันตนอีกประเภท
หนึ่งระหวางชวงเวลา (t-1, t) 
 ในการฉายภาพโครงสรางผูประกันตนในงานวิจยั การคํานวณ
จะใชอัตราความเส่ียงในการตายระหวางป ที่มีการคํานวณโดย Pra-
sartkul and Rakchanyaban (2002) ซึ่งเปนการคํานวณตารางชีวิต 
(Life Table) สําหรับกลุมอายุรุนราวคราวเดียวกันทีละ 5 ป ที่เกิด
ระหวางป ค.ศ.1990-2000 สาํหรับกลุมผูประกันตนทีเ่กดิตัง้แตป ค.ศ. 
2010 ขึ้นไปจะใชขอมูลจาก WHO Life Table 2010 สวนความเส่ียง
ในตัวแปรอ่ืนๆ ที่ควรจะอยูในงานวิจัยในอนาคต จําเปนตองอาศัย
การใชขอมูลตอยอดจากงานวิจัยทางดานประชาการศาสตรสําหรับ
ประเทศไทยท่ีจะมีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต สําหรับผลการคํานวณ
โครงสรางผูประกันตนในระบบประกันสังคมไทยตามหลักการท่ีกลาว
มาขางตน แสดงใหเห็นวาอัตราการพึ่งพิงมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น
จากรอยละ 12.10 ในป 2558 ที่เร่ิมมีการจายเงินบํานาญ เปนรอยละ 
51.14 ในป 2588 (แผนภาพท่ี 5)
 โดยรวม ขอมูลหลักทางดานการประกันสังคม และดาน
ประชากรศาสตรที่นํามาใชในการคํานวณและการอางอิงในงานวิจัย 
ไดรับความอนุเคราะหมาจากกองวิจัยและพัฒนา และสํานักบริหาร
กองทุน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสถาบันวิจัย
ประชากรศาสตรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับตัวแปรทาง
เศรษฐกิจ อางอิงจาก World Development Indicators 2010, CIA 
Factbook สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง
ชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย

ครง
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ทีม่า: คํานวณโดยผูวจิยั ใชสถติพิืน้ฐานจากสาํนกังานประกันสงัคม และ ตารางชวีติใน Prasart-
kul and Rakchanyaban (2002) และ WHO Life Table 2010
 
หมายเหตุ: อัตราการพ่ึงพิงในระบบประกันสังคมคือจํานวนผูประกันตนที่รับบําเหน็จบํานาญ 
(อายุ 55 ปขึ้นไป) ตอผูประกันตนที่อยูในวัยทํางาน (อายุ 15-55 ป) 

แผนภาพที่ 5 
โครงสรางอายุผูประกันตนในระบบประกันสังคมไทย

และอัตราการพ่ึงพิงผูประกันตนชราภาพตอผูประกันตนวัยทํางานรอยคน
 ป 2558-2588 
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5.บทวิเคราะหความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตน
อายุรุนเดียวกัน

ในการคํานวณสัดสวนผลประโยชนตอการจายเงินสมทบในอัตราที่
สูงที่สุดและอัตราที่ตํ่าที่สุดท่ีจะเกิดข้ึนได จะใชสูตรในสมการท่ี (16) 
ซึ่งพิจารณาถึงมูลคาปจจุบันของผลประโยชนตอเงินสมทบท่ีจายเขา
กองทุนระหวางชวงระยะเวลา t0  ถึง t1

                    (16)

โดยท่ี
Z(t)    คือสัดสวนผลประโยชนตอเงินสมทบในกองทุนประเภท   τ 
 สําหรับกลุมผูมีเงินเดือน   
ß(t)    คือฟงคชนัผลประโยชนในกองทนุประเภท τ  สาํหรับกลุมผูมี
 เงินเดือน    

   



เอื้อมพร  พิชัยสนิธ : 279

S(t)    คือฟงคชนัเงนิเดอืนประกันจาย ในกองทุนประเภท τ  สาํหรับ
 กลุมผูมีเงินเดือน 
C(t)   คือฟงคชันอัตราการจายเงินสมทบในกองทุนประเภท τ
  สําหรับกลุมผูมีเงินเดือน 
Ø  คืออัตราดอกเบ้ียธนาคารกลาง ซึ่งกําหนดใหเปนอัตราคงท่ี
 ตลอดชวงระยะเวลาท่ีเลือกทําการวิเคราะห
t0   คือปเริ่มตนชวงเวลาการวิเคราะห, t1 คือปสิ้นสุดชวงเวลา
การวิเคราะห

 เนื่องจากกองทุนประกันสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน
ใชระบบ GAPS ซึ่งผูประกันตนทุกคนจายเงินสมทบในอัตราคงท่ี 
ระหวางกลุมเงินเดือนและตลอดชวงระยะเวลาการทํางาน ดังนั้น 
C(t)τ= Cτจึงสามารถเขียนสมการท่ี (16) ไดใหมเปนสมการท่ี (17)

         (17)

หาก
 Z=1 สือ่นยัวาเกดิความสมดุลในกองทนุประเภท  τ  สาํหรับ
กลุมผูมีเงินเดือน     โดยท่ีกองทุนอยูไดดวยตัวเอง
 Z >1 สือ่นยัวาเกดิความขาดดุลในกองทุนประเภท τ  สาํหรับ
กลุมผูมีเงินเดือน      โดยมีความจําเปนจะตองมีการโอนเงินระหวาง
กลุมเงินเดือนหรือระหวางรุนอายุ
 Z<1: สือ่นยัวาเกิดความเกินดุลในกองทุนประเภท τ สาํหรับ
กลุมผูมีเงนิเดอืน    โดยท่ีกองทุนประเภทนี ้สาํหรบักลุมผูมีเงนิเดอืน
กลุมนี ้สามารถโอนเงนิไปค้ําจนุกองทนุประเภทเดยีวกันในกลุมผูมีเงนิ
เดือนกลุมอ่ืนๆ หรือกลุมอายุรุนอื่นๆ ได 
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 การวิเคราะหความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนอายุรุน
เดียวกัน จะแสดงภายใตสถานการณสมมติดังตอไปน้ี
 1. ผูประกันตนทุกคนมีอายุอยูถึง 75 ป กลาวคือ สามารถ
มีชีวิตอยูไดอีก 20 ปหลังเกษียณอายุเมื่ออายุ 55 ป ซึ่งเปนเกณฑ
อายุเกษยีณท่ีกองทุนประกันสงัคมไดกําหนดไวในขณะน้ี (หมายเหตุ: 
ขอมูลจาก CIA Factbook 2010 ประมาณการณในป 2554 วาคนไทย
มีอายุเฉลี่ยประมาณ 73.6 ป)  
 2. ผูประกันตนทุกคนมีระยะเวลาทํางานและจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมอยางตํ่าสุด 15 ป และอยางสูงสุด 40 ป กลาว
คือ สามารถเร่ิมทํางานและจายเงินสมทบต้ังแตอายุ 15 ป 
 3. ไมมีผูประกันตนที่ตองเผชิญกับสภาวะทุพพลภาพจนถึง
อายุ 75 ป
 4. ไมมีผูประกันตนที่วางงาน หรือเลิกทํางานกอนอายุ 55 ป
 5. เงนิเดอืนของผูประกันตนจะเพิม่ข้ึนในอตัรารอยละ 5 ตอป 
(องิตามอัตราเฉลีย่ใน Adecco Industrial Salary Survey 2008/2009)
 6. อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางกําหนดใหเปนรอยละ 3 ซึ่ง
เปนอัตราเฉลี่ยดอกเบ้ียธนาคารกลางชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
 สําหรับคาใชจายผลประโยชนในดานตางๆ คํานวณโดยใช
คาใชจายเฉลี่ยตอคนท่ีระบุในรายงานประจําป 2552 (สํานักงาน
ประกันสงัคม หนา 19) และอัตราบํานาญจะเปนคาเฉลีย่ของเงนิเดอืน
หาเดือนสุดทายคูณรอยละ 20 หากทํางานเกิน 15 ป และจะเพิ่ม
ขึ้นอีกรอยละ 1.5 ตอจํานวนปที่เพิ่มข้ึน ในแตละกลุมเงินเดือนจะมี
ผูสมทบอยูสองประเภท ประเภทแรกคือผูที่ใชผลประโยชนทั้งหมด
เทาท่ีมีอยูอยางเตม็อัตรา ประเภทท่ีสองคือ ผูทีไ่มเคยใชผลประโยชน
อื่นๆ ในกองทุนประกันสังคมเลย นอกจากรอรับบํานาญเมื่อเกษียณ
อายุ ผลการคํานวณสัดสวนผลประโยชนตอเงินสมทบในกองทุนแตละ
ประเภทและผูประกันแตละกลุมเงินเดอืน (Z(t) ) ตลอดชวงชีวติของ



เอื้อมพร  พิชัยสนิธ : 281

แผนภาพที่ 6 ก 
สัดสวนผลประโยชนตอเงินสมทบในแตละกลุมเงินเดือนในกองทุนประกันสังคม 

(รวมสามกองทุน) 

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย

แผนภาพที่ 6 ข 
สัดสวนผลประโยชนตอเงินสมทบในแตละกลุมเงินเดือนในกองทุนประเภท 4 กรณี

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย
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แผนภาพที่ 6 ค
 สัดสวนผลประโยชนตอเงินสมทบในแตละกลุมเงินเดือนในกองทุนประเภท 2 กรณี

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย

แผนภาพที่ 6 ง
สัดสวนผลประโยชนตอเงินสมทบในแตละกลุมเงินเดือนกรณีหากทดลองแยกการสงเคราะห

บุตรออกจากกองทุนชราภาพ (กรณีสมมติ)

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย
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[1650 Baht]
2.95%

[1,651-4,000 
Baht]

16.77%

[4,001-7,000 
Baht]

45.04%

[7,001-10,000 
Baht]

15.77%

[10,001-14,000 
Baht]
5.27%

[Above 
14,000 Baht]

14.21%

แผนภาพที่ 7    
สัดสวนเฉลี่ยจํานวนกลุมผูประกันตนแยกตามระดับเงินเดือน ระหวางป 2546-2552

ที่มา: ประมวลสถิติจากกองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม
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การทํางาน ไดนํามาแสดงในแผนภาพท่ี 6ก-6ง
 จากแผนภาพท่ี 6ก-6ง สังเกตไดวา สัดสวนผลประโยชน
ตอเงินสมทบ (Benefi t-Contribution Ratios) หรือ Z(t)  ในแตละ
กองทุนมีความไมเปนธรรม ระหวางผูประกันตนอายุรุนเดียวกันแยก
ตามกลุมเงินเดือนในทุกๆกรณีกองทุน แมวาหลักการของประกัน
สังคมคือการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข แตก็เปนเรื่องสําคัญที่ควรมีการ
พิจารณาวา ระดับความเหล่ือมล้ําที่เกิดจากการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข
ท่ีเปนอยูสามารถยอมรับไดในระดับใด เพื่อที่ระบบจะสามารถเกิด
ความย่ังยืนอยูรอดตอไปได ในกรณีประเทศไทย จะเห็นไดวา ผล
ประโยชนรวมสูงสุดท่ีจะไดตลอดระยะเวลาท่ีมีชีวิตอยูที่สามารถเปน
ไปไดสําหรับกองทุนประกันสังคมในภาพรวม (แผนภาพท่ี 6ก) คือ 
14 เทาของเงินสมทบ ซึ่งในทางปฏิบัติ นายจางจายหน่ึงเทา ลูกจาง
จายหน่ึงเทา และรัฐจายบางสวนแตไมมากกวาคร่ึงเทา ทาํใหโดยรวม
แลว หากจะใหกองทนุสามารถคงอยูไดอยางยัง่ยนื สดัสวน Z(t)    ใน
แตละกลุมเงินเดือน ไมควรจะเกิน 2.5 เทา เพราะหากสูงเกินกวานี้ 
ก็จะตองเกลี่ยผลประโยชนจากผูประกันตนเงินเดือนกลุมอ่ืนที่มีการ
ใชผลประโยชนนอยกวา 2.5 เทา มาจุนเจือกลุมเงินเดือนที่มีสัดสวน
การใชผลประโยชนที่มากกวา  
 หากดูในภาพรวมท้ังสามกองทุนในแผนภาพท่ี 6ก ก็จะพบ
วามีเฉพาะสวนของผูประกันตนที่ไมไดใชสิทธิประโยชนอื่นๆ เลย 
(นอกจากรอรับบํานาญ) ในกลุมเงินเดอืน 15,000 บาทข้ึนไปท่ีสามารถ
นํามาจุนเจือกลุมท่ีมีเงินเดือนนอยกวาได แตจะเพียงพอหรือไมนั้น 
ตองพิจารณาสัดสวนของกลุมเงินเดือนในแผนภาพที่ 7 ซึ่งจะเห็น
วา กลุมท่ีมีเงินเดือนมากกวา 15,000 บาท มีสดัสวนตํ่ากวารอยละ 
14 ของจํานวนผูประกันตนทั้งหมด ดังนั้น จากสมการท่ี 17 จึงกลาว
ไดวา ในผูประกันตนชวงอายุรุนเดียวกัน กองทุนประกันสังคมตอง
เผชิญกับสภาวะการขาดดุล และไมเปนธรรมระหวางผูประกันตน
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อายุรุนเดียวกัน ในเร่ืองอัตราการไดรับผลประโยชนตออัตราการจาย
เงินสมทบท่ีตางกันมาก ซึ่งก็มีนัยวา กองทุนสําหรับผูประกันตนรุนนี้
จะตองไปเบียดเบียนเอาผลประโยชนทีไ่มไดใชจากกลุมอายุรุนอืน่มา
จนุเจอื หรือรัฐบาลตองใหเงนิอดุหนุนเพิม่ข้ึนอกี ซึง่ท้ังสองกรณี ก็เปน
ไปไดยากภายใตสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจและการคลังในปจจุบัน  
 สาเหตุที่สัดสวนผลประโยชนตอการจายเงินสมทบมีความ
เหลื่อมล้ํากันมากระหวางผูประกันตนอายุรุนเดียวกัน สืบเนื่องมา
จากกฎเกณฑการกําหนดสิทธิการไดรับผลประโยชนการบริการดาน
สุขภาพของกองทุนประกันสังคม (จากกองทุน 4 กรณี) ที่เปนอยู  
เพราะสําหรับผูประกันตนในระบบประกันสังคมบางสวน อาจไมเคย
ใชสิทธิประโยชนดานการรักษาสุขภาพจากกองทุนประกันสังคมเลย 
เนื่องจากผูประกันตนสวนใหญที่มีเงินเดือน 15,000 บาทข้ึนไป จะ
ไดรับการประกันสุขภาพเอกชนจากนายจาง หรือซื้อประกันสุขภาพ
เอง ถือเปนสิทธิประโยชนที่มีขอจํากัดมากในการนําไปใชรวมกับ
สิทธิประโยชนประกันสังคมไดทั้งหมด เพราะกองทุนประกันสังคม
กําหนดสถานพยาบาลทีส่ามารถใชสทิธติอผูประกันตนแตละคนเพยีง
แหงเดียวในหนึ่งป และสถานพยาบาล ซึ่งไดรับเงินเหมาจายในการ
ใหการรักษาพยาบาลแกผูประกันตนจากรัฐบาลไปกอนใหการรักษา
แลว สวนใหญจะสรางขอจํากัดในการใชสิทธิประโยชนที่มีอยูรวมกัน 
ทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอสวัสดิการสุทธิสําหรับผูประกันตนที่
ทํางานมากกวาและจายเงินสมทบในอัตรท่ีสูงกวา แตกลับถูกริดรอน
สทิธใินการไดรับสวัสดิการท่ีควรจะเพิม่มากข้ึนตามสทิธิของการมีสวน
รวมในการสมทบ  
 ความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนในกรณีนี้ สามารถ
สะทอนจากสวนตางของอัตราผลประโยชนตอเงินสมทบ ระหวาง
กลุมท่ีไดใชประโยชนมากท่ีสุด กับกลุมท่ีไดใชประโยชนนอยท่ีสุด ที่
สามารถมีอตัราสงูถงึ 16 เทา (แผนภาพที ่6ข) งานวจิยัจงึเสนอวา ควร
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ปรับกฎเกณฑใหเอื้ออํานวยใหผูประกันตนสามารถใชสิทธิประโยชน
ทั้งหมดท่ีไดจากการทํางาน (กลาวคือ สิทธิจากการจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม + สิทธิจากการประกันสุขภาพเอกชน) รวมกัน
ในแตละคร้ังไดอยางมีขอจํากัดลดนอยลง  เพื่อจะไดสามารถลดสวน
ตางของอัตราการไดรับผลประโยชนระหวางผูประกันและสรางความ
เปนธรรมใหมากขึ้นได
 สําหรับกองทุน 2 กรณี (แผนภาพท่ี 6ค) ที่ผานมากองทุน
ประกันสังคมยังคงอยูไดและมีเงินสะสมพอกพูนดังในแผนภาพที่ 2 
เพราะวายังไมถงึปทีจ่ะตองเริม่มีการจายเงินบํานาญ โดยการจายเงิน
บํานาญจะเริ่มตนในป 2557 เมื่อผูประกันตนจายเงินสมทบรุนแรก
ทํางานครบ 15 ป และเกษียณเมื่ออายุ 55 ป ซึ่งตอจากนั้นกระแส
เงินสดในลักษณะสัดสวนมูลคาปจจุบันหนี้สินตอเงินสมทบระหวาง
กลุมเงินเดือน,  Ψ(t1 )ᵧ , ในกองทุนประเภท 2 กรณี (สงเคราะหบุตร
และชราภาพ) ซึ่งมีมูลคาเปนสัดสวนรอยละ 80 ของกองทุนประกัน
สังคมในภาพรวม จะเปนไปตามแผนภาพที่ 8  นับจากจุดนี้ การ
วเิคราะหในหัวขอนีแ้ละหัวขอทีห่ก จะเนนลงไปในกรณีกองทุน 2 กรณี 
เนือ่งจากจะมผีลกระทบตอสภาพกองทนุประกันสังคมในระยะยาวมาก
ที่สุด การคํานวณอาศัยหลักการในสมการท่ี (18) ซึ่งแสดงถึงกระแส
เงินสดระหวางกลุมเงินเดือน 

 
         (18)

C(t)  คืออัตราเงินสมทบคงท่ี Cp = 0.03 กําหนดโดยหลักเกณฑ
กองทุนประกันสงัคมท่ีระบุในตารางท่ี 1 ซึง่เทากันหมดสําหรับทุกกลุม
เงินเดือน จึงเขียนสมการใหมไดในสมการท่ี (19) ในขณะน้ี จะยังไมมี
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การจําแนกอายุและเพศเปนการชั่วคราว ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องนี้
ในการวิเคราะหในหัวขอที่หก ตอไป

 
            (19)

 
โดยท่ี
S(t)ᵧ  คือฟงคชันเงินเดือนประกันจายสําหรับกลุมผูมีเงินเดือน 
B(t)ᵧ คือฟงคชันผลประโยชนสําหรับกลุมผูมีเงินเดือน 

 

        

-200.00%

-100.00%

0.00%

100.00%

200.00%

300.00%

400.00%

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย 

แผนภาพที่ 8 
กระแสเงินสด สัดสวนมูลคาปจจุบันหนี้กองทุนตอเงินสมทบ 

ในผูประกันตนอายุรุนเดียวกันรวมทุกกลุมเงินเดือน 
กรณีกองทุนสงเคราะหบุตรและชราภาพ ของรุนคนเริ่มทํางานในป 2543 
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 หากพิจารณาเฉพาะกระแสเงินสดของผูประกันตนอายุ
รุนเดยีวกันทีเ่ริม่ทํางานป 2543 ก็พบวา เงนิสะสมจะถกูใชหมดในเวลา
ไมก่ีปขางหนา เม่ือการจายเงินบํานาญเกิดข้ึนจริงในป 2557 นอกจากน้ี
ตารางท่ี 4 ยังแสดงถึงความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนอายุ
รุนเดียวกันแยกตามกลุมเงินเดือน ในรูปของอัตราหน้ีกองทุน (หรือ
รายไดจากเงินสมทบเขากองทุนหลังจากหักผลประโยชนที่จะตอง
จาย) ตอเงินสะสมในแตละกลุมเงินเดือนที่มีความเหล่ือมล้ํามากใน
กรณีทีเ่ปนอยู แตหากทดลองแยกการสงเคราะหบุตรออกจากกองทนุ 
2 กรณ ี จะพบวา สดัสวนหนีก้องทุนตอเงนิสมทบระหวางผูประกันตน
ในแตละกลุมเงินเดอืนมีความใกลเคยีงกันมากข้ึน ดังนัน้ ในระยะยาว
หากมีการแยกการบริหารจัดการการสงเคราะหบุตรออกจากกองทุน
ชราภาพ ก็จะสามารถลดความไมเปนธรรมระหวางกลุมเงินเดือน
ในผูประกันตนอายุรุนเดียวกันไดอีกประมาณหน่ึงเทาตัวโดยเฉลี่ย 
(ตารางท่ี 4) 

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย

 
 1,650  4,000  7,000  15,000   

 2  ( ) 647.25% 409.59% 338.07% 278.96% 418.47% 
 

 2  ( ) 
242.72% 242.72% 242.72% 216.64% 236.20% 

ตารางที่ 4 
มูลคาปจจุบันสัดสวนหนี้กองทุนตอเงินสมทบระหวางกลุมเงินเดือนในผูประกันตนอายุรุนเดียวกัน, 

z(t )  , ในป 2578 (เมื่ออายุ 75 ป) สําหรับผูเริ่มทํางานในป 2543
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 โดยสรุป ผลการวิเคราะหในหัวขอนี้แสดงใหเห็นวา กองทุน
ประเภท 4 กรณี สรางความเหล่ือมล้ําระหวางผูประกันตนอายุ
รุนเดยีวกันมากทีส่ดุถงึ 16 เทา (แผนภาพที ่6ข) เนือ่งจากผูประกันตน
บางสวนที่ไดรับเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ไมไดใชสิทธิประโยชน
ดานบรกิารดานสขุภาพจากกองทนุประกันสงัคมเลยเพราะกฏเกณฑ
ในการใชสิทธิรวมกันมีขอจํากัดอยูมาก  กองทุนประเภท 2 กรณี 
สรางความเหลื่อมล้ําเปนลําดับรองลงมา เนื่องจากผูประกันตนบาง
กลุมไมเคยใชผลประโยชนในดานสงเคราะหบุตร แตถูกนําเงินสมทบ
สําหรับบํานาญไปเปนคาใชจายในการสงเคราะหบุตร ซึ่งเปนหนาที่
ของรัฐบาล  
 ดังนั้น ในสวนของกองทุน 4 กรณี งานวิจัยจึงเสนอวา ควร
ปรับกฎเกณฑใหผูประกันตนสามารถใชสิทธิประโยชนดานการรับ
การบริการดานสุขภาพทั้งหมดท่ีไดจากการทํางานรวมกันในแตละ
คร้ังได  เพื่อจะไดสามารถลดสวนตางของอัตราผลประโยชนระหวาง
ผูประกันตนและสรางความเปนธรรมมากข้ึน   ในสวนของกองทุน 2 
กรณี ก็ควรจะแยกการสงเคราะหบุตรออกจากกองทนุบาํนาญ เพือ่ให
เกิดการบริหารจัดการเงินสะสมเพ่ือเตรียมไวเปนเงินบํานาญอยางมี
ประสิทธภิาพและตรงตามวัตถปุระสงคจรงิ และลดความไมเปนธรรม
ในรูปของอัตราผลประโยชนตอเงินสมทบในกองทุนสวนนี้ใหมีความ
ใกลเคียงกันระหวางกลุมเงินเดือนมากข้ึน  ทั้งนี้ การสงเคราะหบุตร
เปนสวสัดิการใหเงนิอดุหนุนจากรัฐบาลท่ีผูประกันตนมสิีทธพิงึควรจะ
ได เชนเดยีวกับในประเทศอ่ืนๆ แตการบริหารจัดการควรจะแยกออก
จากกองทุนชราภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการออมในระยะยาว
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ในสวนนีจ้ะพจิารณาเฉพาะเจาะจงลงไปในกองทนุกรณสีงเคราะหบุตร
และชราภาพเพราะเปนกองทุนที่มีสัดสวนมูลคามากท่ีสุดในบรรดา
สามกองทุน และมีผลตอผูประกันตนในระยะยาวอยางมีนัยสําคัญ 
สืบเนื่องจากสมการที่ (4) สามารถนํามาประยุกตใชในการวิเคราะห
สําหรับชวงเวลา t0 ถึง t1 เพื่อคํานวณฟงคชันเงินสะสมในกองทุน, 
Φt, ในสมการท่ี (20) ซึ่งเปนการคํานวณมูลคาปจจุบันของเงินสะสม
หลังจากหักผลประโยชนสวนมูลคาปจจุบันของเงินสมทบท้ังหมด
ในแตละปตั้งแตป 2543-2588 การใชสัดสวนจะทําใหสามารถบอก
ทิศทางไดแมนยําโดยเปรียบเทียบ มากกวาการคํานวณมูลคาตาม
หนวย ซึ่งสามารถมีความคาดเคล่ือนไดเนื่องจากขอจํากัดทางขอมูล
สถิติและขอสมมติตางๆ

           (20)

6. บทวิเคราะหความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนตาง
รุนอายุ
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 ในการนี้ ขอสมมติจะอิงตามที่ระบุไวในหัวขอที่หา แตจะ
ยกเลิกขอสมมติที่ 1 ในหัวขอที่หา ที่กําหนดใหผูประกันตนทุกคนมี
ชีวิตอยูถึง 75 ป และมีขอสมมติเพิ่มเติมอีกดังตอไปน้ี
 1. ผูประกันตนทุกคนมีอายุอยูไดสูงสุดถึง 75 ป
 2. ไมมีการจายผลประโยชนใดๆ หลังจากการตาย 
 3. ไมมีคาใชจายในการบริหารจัดการ (อัตราการบริหาร
จัดการตามสถิติที่ผานมาอยูที่รอยละ 10 โดยประมาณ) และกําหนด
ใหอัตราผลประโยชนสงเคราะหบุตรและบํานาญชราภาพเปนอัตรา
เฉลี่ยตามหลักเกณฑกองทุนประกันสังคมในตารางท่ี 2 
 4. ความเส่ียงดานเดยีวท่ีมีอยูคือ ความเส่ียงท่ีจะตายระหวาง
ชวงเวลาเริ่มตนปจนถึงสิ้นสุดปในแตละป
 5. ผูประกันตนจะมีบุตรเฉพาะในชวงอายุวัยทํางาน และจะ
อยูในวัยทํางานจนกระท่ังบุตรอายุครบ 6 ป

 ในกรณีประเทศไทย ซึ่งใชระบบ GAPS อัตราการจายเงิน
สมทบเขากองทุนสงเคราะหบุตรและชราภาพหรือทีส่าํนกังานประกัน
สังคมเรียกวา "กองทุน 2 กรณี" จะมีอัตราเทากันทุกคน ดังนั้น 
C(t)σa= Cp = 0.03 จํานวนสวนในเลขเศษสวน (Denominator) ใน
สมการท่ี (20) ไดมีการคูณดวย 2 เนือ่งจากรวมเงินสมทบของนายจาง
ดวย จึงทําใหสมการท่ี (20) สามารถเขียนใหมในสมการท่ี (21)

                  (21) 

โดยท่ี
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n(t)σa    คือจํานวนผูจายเงินสมทบท่ียังทํางานอยู เพศ σ ในกลุมอายุ 
  a ณ เวลา t
S(t)σa    คือเงินเดือนประกันการจายในเพศ σ  กลุมอายุ a ณ เวลา t
μ(t)σa  คือความเสี่ยงตอการตายในเพศ σ  กลุมอายุ a ณ เริ่ม
  เวลา t จนสิ้นสุดเวลา t

 กําหนดให tp= ป 2557 ซึ่งเปนปที่จะตองจายเงินบํานาญในระบบ
ประกันสังคมเปนปแรก 
หาก t < tp :

หาก t ≥  tp :

    

  
โดยท่ี 

  คือจํานวนผูรับบํานาญในเพศ σ  และกลุมอายุ a ณ เวลา t
  คืออัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูรับบํานาญ
 คือเงินสงเคราะหบุตรเฉลี่ยตอคน ณ เวลา t
  คือเงินบํานาญเฉลี่ยตอคน ณ เวลา t
 
 ตามหลักการ วงจรของโครงการบํานาญที่ควรจะเปนจะมีลักษณะ
ดังนี้
 

 

 

 

t’ =t-1  
q(t) )R  R  

RpR   
 (t)  
(t)R R  

 R 
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ระยะท่ี 1:       เปนระยะเริ่มมีโครงการ โดยท่ียังไมมี
การจายเงินบํานาญใหแกสมาชิก

ระยะท่ี 2:      กองทุนมีอายุครบกําหนดจายผล
ประโยชนใหแกสมาชิก

ระยะท่ี 3:          ชวงหลังจากท่ีเกิดการถึงกําหนดจาย
ผลประโยชน ไประยะหน่ึงแลว จําเปนจะตองกลับมาสูสภาพดังเชน
ตอนเริ่มตนกองทุนเพื่อใหเกิดความย่ังยืน
 
 ดังนั้น โจทยที่สําคัญเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกกลุม
ผูประกันตนในอนาคตก็คือ จะทําอยางไรการบริหารจัดการกองทุน
จึงจะสามารถกลับเขาสูสภาวะในระยะท่ี 3 อีกคร้ัง สําหรับคาใชจาย
ผลประโยชนในดานตางๆ ในท่ีนี้คือ การสงเคราะหบุตรและชราภาพ 
คํานวณโดยใชคาใชจายเฉลี่ยตอคนที่แสดงในรายงานประจําป 2552 
(สํานักงานประกันสังคม หนา 19) บนขอสมมติที่วา อัตราจะไม
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซึ่งในความเปนจริง ก็มีแนวโนมท่ีจะตองมี
การปรับเพิ่มตามสภาวะสังคมเศรษฐกิจซึ่งเปนเรื่องปกติ จากการ
คํานวณสัดสวนมูลคาปจจุบันหนี้สินในสวนของกองทุนสงเคราะห
บุตรและชราภาพตอเงนิสมทบรวมจากทุกฝายในแตละป และสัดสวน
มูลคาปจจุบันเงนิสะสมในกองทุนตอเงนิสมทบรวมในแตละป สามารถ
แสดงทิศทางในแผนภาพท่ี 9  ทัง้นี ้หากมีการปรับเปล่ียนตวัแปรและ
สถานการณจําลองในการวิเคราะห เชน อัตราดอกเบ้ียธนาคารกลาง  
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรืออัตราการเติบโตของเงินเดือน ฯลฯ 
ก็ยอมสามารถทําไดและการคาดการณก็จะคลาดเคล่ือนบวกหรือลบ
ไปไดอีกประมาณ 5 ป ซึ่งก็ไมไดเปล่ียนขอสรุปของผลการวิเคราะห
อยางมีนัยสําคัญ
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แผนภาพที่ 9 
สัดสวนมูลคาปจจุบันหนี้สินตอเงินสมทบ และสัดสวนมูลคาปจจุบันเงินสะสมในกองทุน

ตอเงินสมทบในกองทุน 2 กรณี

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย

แผนภาพที่ 10 
สัดสวนมูลคาปจจุบันหนี้สินตอเงินสมทบ 

และสัดสวนมูลคาปจจุบันเงินสะสมในกองทุนตอเงินสมทบ 
เมื่อทดลองแยกการสงเคราะหบุตรออกจากกองทุนชราภาพ (กรณีสมมติ)
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 จากแผนภาพที ่9 ดวยกฎเกณฑกําหนดอตัราเงนิสมทบและ
สิทธิประโยชนในกองทุนชราภาพที่เปนอยู ทําใหผูประกันตนรุนหลัง
จะตองเผชิญกับความเส่ียงท่ีสูงกวาตอการไมไดรับเงินบํานาญอยาง
เต็มเม็ดเต็มหนวยตรงตามเวลา และการไมไดรับขอมูลอยางครบ
ถวน (Asymmetric Information) โดยไมทราบวา ณ วันใดวันหนึ่งจะ
ตองถูกบังคับใหจายเงินสมทบในอัตราที่สูงขึ้นเทาใด และแผนการ
บริหารจัดการกองทุนในระยะยาวจะเปนอยางไร เพราะตามทฤษฏี
การเงินระบบประกันสังคมท่ีไดอธิบายไปแลวในหัวขอที่สามของงาน
วิจัยวา สําหรับกองทุนเปดเชน กองทุนประกันสังคมท่ีบริหารจัดการ
โดยภาครัฐ อัตราการสะสมสําหรับผูประกันตนรุนแรกจําเปนตองสูง
กวาของคุณรุนหลัง เพื่อสรางความสมดุลในกองทุนในระยะยาว แต
ก็คงเปนเรื่องยากทางการเมืองที่จะออกกฎเกณฑตามทฤษฏี และ
ทําใหคนรุนปจจุบันยอมรับได ไมวาจะเปนประเทศใดก็ตาม  ดังนั้น
จึงเกิดความไมเปนธรรมตอคนรุนหลัง เพราะอัตราผลประโยชน
คาดการณตามความเสี่ยงตอเงินสมทบของคนรุนหลังจะตํ่ากวาของ
คนรุนปจจุบัน ดังที่ไดมีกรณีตัวอยางในหลายประเทศในยุโรปใหได
เปนที่ประจักษกันมาแลว ที่การแกปญหาของการที่เงินในกองทุน
ประกันสงัคมหมด (แมวาจะเปนกองทุนทีค้ํ่าประกันโดยรัฐบาลก็ตาม) 
คือการลด หรืองดใหผลประโยชนที่ผูประกันตนพึงควรจะไดรับตาม
แผนของโครงการท่ีกําหนดไวในอดีต    
 ดวยหลักเกณฑในกองทุนประกันสังคมในการกําหนดอัตรา
เงนิสมทบและผลประโยชนทีก่อใหเกดิความไมเปนธรรมตอผูประกัน
ตนตางรุนอายุ ในระยะส้ัน งานวิจัยจึงเสนอวา ประเทศไทยควรมีการ
ทําการศึกษาวิจัยท่ีใชพื้นฐานทฤษฏีระบบการเงินประกันสังคมท่ีถูก
ตอง เพื่อสามารถกําหนดอัตราเงินสมทบและผลประโยชนทดแทนท่ี
เหมาะสม โดยอัตราเงินสมทบท่ีเปนอัตราเดียวเฉลี่ยจําเปนตองปรับ
ตามขัน้บนัไดตามระยะเวลา แตจะตองมีการแจงใหผูประกันตนทราบ
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ถึงอัตราตลอดชวงเวลาในชีวิตการทํางานอยางโปรงใสต้ังแตเริ่มตน
เขากองทุน จึงจะสามารถยืดอายุกองทุนได และสรางความเปนธรรม
ใหแกผูประกันตนในแตละรุนได ทัง้นี ้การคํานวณอัตราตางๆ อยูนอก
เหนือจากขอบเขตงานวิจัยชิ้นนี้ อนึ่ง ในประเทศไทย ไดมีการศึกษา
อยูบางในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับเร่ืองการยืดอายุกองทุน ซึง่เสนอแนวทาง
การขยายกําหนดเกษียณอายุ เชน การศึกษาโดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
เพือ่การพฒันาประเทศไทย (2551)  แตก็เปนทีท่ราบกันดีวา แนวทางน้ี
ก็ยงัเปนเรือ่งท่ีมีความเห็นหลากหลายจากหลายฝายในขณะน้ี อยางไร
ก็ตาม การขยายชวงอายุก็เปนเพียงมาตรการท่ีสามารถประคับ
ประคองกองทุนไปไดในชวงระยะหน่ึงเทาน้ัน หากจะแกปญหาอยาง
ยั่งยืน จําเปนตองพิจารณาทุกๆ ตัวแปรท่ีเกี่ยวของ
 ในระยะยาว หากการปรับอัตราตางๆ ไมสามารถเปนไปตาม
ทฤษฏีไดในทางปฏิบัติ ประกอบกับโครงสรางทางประชากรท่ีจํานวน
คนทํางานไมสามารถเล้ียงคนเกษียณได งานวิจัยเสนอวาควรมีการ
ทบทวนในหมูประชาคมวา โครงการบํานาญในระบบประกันสังคม
ไทย ควรจะมีรูปแบบการบริหารจัดการอยางไร กลาวคือ ควรจะมี
ลักษณะดังเชน "แชรแมชมอย" คือนําเงินในอนาคตมาใชในการจาย
สิทธิประโยชนที่รัฐบาลประกันวาจะให (Defi ned Benefi ts) แตไมมี
หลกัประกันทีแ่นนอนวาคนรุนหลงัจะยงัมีเงนิในกองทนุเหลอือยู หรือ
ควรจะเปนระบบท่ีเปนการเก็บออมภาคบังคับในระยะยาวสําหรับ
วัยชราภาพ ซึ่งสามารถคํานวณเงินบํานาญท่ีคาดวาจะไดรับตาม
เกณฑตามมูลคาปจจบัุนบวกกบัผลตอบแทนจากการลงทนุ (Defi ned 
Contribution) นอกจากน้ี อีกทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความนิยมในระยะ
สองทศวรรษท่ีผานมาคือ ระบบกองทุนบํานาญผลประโยชนตามการ
คาดการณ (Notional Defi ned Contribution)  เปนกองทุนทีมี่ลักษณะ
จายเม่ือออกไป (Pay-as-you-go) เชนเดียวกับระบบท่ีมีการระบุผล
ประโยชน (Defi ned Benefi t) แตผลประโยชนนั้นไมไดขึ้นอยูกับเงิน
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เดอืนและเวลาการทาํงาน ผลประโยชนจะขึน้อยูกับบัญชเีงนิสะสมของ
แตละบุคคล ซึ่งจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสําหรับการแกไข
ปญหาการขาดดุลในกองทุนและปญหาขาดแรงจูงใจในการทํางาน  ใน
หลายประเทศไดประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง และมีแนวโนมแสดง
ใหเห็นวาระบบน้ีนาจะมีการแพรหลายมากข้ึนในอนาคต
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สืบเนื่องจากการท่ีผูประกันตนเสียสิทธิที่จะเขาถึงการรักษาพยาบาล
ที่รัฐพึงควรจะจัดหาให  จึงเกิดเปนประเด็นระดับชาติที่สภาองคการ
นายจางรองตอผูตรวจการแผนดิน เมื่อตนเดือนมีนาคมในปนี้ เหตุ
ระบบประกันสังคมขัดรัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 30 เนื่องจากใน
ป 2550 ไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง เพื่อดูแลประชาชนโดยมีรัฐบาลเปน
ผูรับผิดชอบในเร่ืองงบประมาณ ขณะท่ีกลุมผูประกันตนยังตองจาย
เงินสมทบทุกเดือน และไดสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีไมทัดเทียม 
เนื่องจากมีการกําหนดหลักเกณฑบางประการท่ีทําใหผูประกันตนได
รับยาหรือไดรับสิทธใินการรักษานอยกวาสิทธขิองประชาชนบัตรทอง 
ท้ังน้ี ผูมีสทิธใินการใชบัตรทองคือ บุคคลท่ีมีสญัชาติไทย มีเลขประจํา
ตวัประชาชน 13 หลัก และไมมีสวสัดิการดานการรกัษาพยาบาลอืน่ใด
ทีรั่ฐจดัให (สาํนกังานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิwww.nhso.go.th) 
ในการน้ี ประเด็นการรองเรียนไมไดเรียกรองใหมีการลดการจายเงิน

7. บทวิเคราะหความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนกับ
ประชาชนกลุมอ่ืน
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สมทบ แตขอเสนอของผูรองเรียนคือ การใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
การรักษาพยาบาลฟรีและทัดเทียมกับผูใชบัตรทองในทุกดาน และ
เสนอใหนําเงินที่จายสมทบไปรวมในกองทุนชราภาพ   ในเวลาตอมา 
สํานักงานประกันสังคมไดขยายขอบเขตผลประโยชนดานการรักษา
สุขภาพใหแกผูประกันตน โดยท่ีผูประกันตนยังคงตองจายเงินสมทบ
เทาเดิม ทําใหความเหล่ือมล้ําในรูปสัดสวนสิทธิประโยชนตอการจาย
เงนิสมทบระหวางผูประกันตนกบัผูทาํงานนอกระบบยังคงปรากฏอยู  
อนึ่ง หากความเหล่ือมล้ําท่ีเกิดข้ึนนี้ มีพื้นฐานอยูบนปรัชญาแหงการ
สังคมสงเคราะหแกผูยากไร ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่พอจะรับไดใน
อารยชาติทั่วไป  แตตามขอเท็จจริง หากพิจารณาโครงสรางรายได
ของแรงงานในระบบ และการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ซ่ึงสะทอนถึงรายไดในภาคสวนอื่นๆ ทั้งประเทศ 
กลาวไดวา ผูทํางานนอกระบบในหลายสวน ก็ไมจําเปนตองเปนผูที่
มีรายไดนอยกวาผูประกันตนเสมอไป ดังนั้น หากจะพิจารณาในแง
ของความเปนธรรมในสิทธิประโยชนทั้งหมดท่ีพึงจะไดจากการเปน
ประชาชน (Welfare) และจากการเปนคนทํางานในระบบท่ีเปนผูจาย
เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม และบางสวนเปนผูเสียภาษีดวย 
(Workfare) สําหรับผูประกันตนแลว ในกรณีนี้ ก็ถือวาเปนเร่ืองท่ี
ไมเปนธรรมสําหรับผูประกันตนเปนอยางย่ิง 
 เรื่องนี้เปนเรื่องที่จะตองติดตามกันตอไปวา การดําเนินการ
ดังกลาวของสํานักงานประกันสังคมจะสามารถตอบโจทยสังคมได
มากนอยเพยีงใดและเร่ืองนีจ้ะมีขอสรุปอยางไร ซึง่ยอมตองข้ึนอยูกับ
ทศิทางนโยบายภาครัฐในระดับภาพรวมของประเทศ กลาวอกีนยัหนึง่
คือ นโยบายดานสวัสดิการสังคมของรัฐบาลชุดใหมยอมจะมีอิทธิพล
สาํคัญตอขอสรุปในเร่ืองน้ี  ทัง้นี ้โดยหลักการท่ีเปนธรรม ดวยสิทธติาม
ความชอบธรรมของผูประกันตนท่ีควรจะไดจากการเสียภาษี จากการ
จายเงินสมทบเขากองทุนประกันสงัคม และจากการเปนคนทํางานให
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กับนายจาง ผูประกันตนควรจะสามารถใชสิทธิทั้งหมดท่ีมีอยูรวมกัน
ได ในลักษณะท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 11 เพราะสิทธิหนึ่งไดจากการ
ทํางานใหกับนายจาง (Workfare 2) ซึ่งทําประกันสุขภาพหมูใหกับ
ลูกจาง และอีกสวนหนึ่งเปนสิทธิที่พึงจะตองไดเนื่องจากผูประกันตน
ก็ยงัตองจายเงนิสมทบเขากองทุนประกันสงัคมทุกๆเดือน (Workfare 
1) เพิ่มไปบนสิทธิของผูประกันตนที่พึงจะไดรับการรักษาพยาบาล
ที่รัฐมีหนาท่ีจัดหาใหกับประชาชนทุกคน (Welfare) อยางเปนธรรม 
ดังนัน้ จะเหน็ไดวา ดวยโครงสรางดานสวสัดิการท่ีซํา้ซอนกนัในระดับ
ประเทศ จงึกอใหเกิดความไมเปนธรรมในแงของผลประโยชนทีค่วรได
ตอการจายเงนิสมทบ (Benefi t-Contribution Ratios) สาํหรบัผูประกัน
ตนโดยปริยาย  
 สําหรับกรณีประเทศไทย เนื่องจากความไมเปนธรรม
ระหวางกลุมประชาชนท่ีเกิดจากปญหาเชิงโครงสรางการบริหาร
จัดการสวัสดิการในภาพรวมของประเทศท่ีเปนอยู ซึ่งไมใชเปนความ
บกพรองของสํานกังานประกันสงัคม ทีท่าํงานอยางมีประสิทธภิาพใน
หนาท่ีที่ถูกกําหนดไว  งานวิจัยเสนอวาในระดับนโยบายชาติ หนวย
งานท่ีเก่ียวของควรมีการประสานงานและกําหนดนโยบายรวมกันใน
สวสัดิการเรือ่งเดยีวกัน เพือ่ไมใหประชาชนเสยีสทิธปิระโยชนทัง้หมด
ทีพ่งึไดอนัเกดิจากความซ้ําซอน เพือ่สรางแรงจงูใจในการทํางาน และ
เพื่อสรางความเปนธรรมใหแกประชาชนทุกกลุม ทั้งนี้ หากคาใชจาย
สวัสดิการพื้นฐานของประชาชนกลุมหน่ึงใชงบประมาณแผนดิน โดย
หลักการท่ีเปนธรรม คาใชจายสําหรับประชาชนกลุมอ่ืนๆ ก็จะควร
ใชเงนิงบประมาณแผนดินเชนเดยีวกนั เพือ่ความเปนธรรมในรูปของ
อัตราผลประโยชนตอการจายเงินสมทบดวย ประกอบกับมาตรฐาน
การใหบริการตางๆ แกประชาชนทุกกลุมจะตองมีความทัดเทียมกัน 
ไมวาหนวยงานใดจะเปนผูบริหารจัดการก็ตาม 
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แผนภาพที่ 11 
รูปแบบจําลองรวมสวัสดิการดานสุขภาพท้ังหมดท่ีคนทํางานภาคเอกชนพึงควรจะไดตามสิทธิ

ที่ขึ้นกับสถานะภาพทํางานและการจายเงินสมทบท่ีเปนอยูในขณะน้ี

ที่มา: ผูวิจัย
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งานวิจัยแสดงขอคนพบเชิงวิชาการใหเห็นเปนรูปธรรม ถึงความ
ไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจในระบบประกันสังคมไทยท่ีผูประกันตน
มีหนาท่ีจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยอาศัย
คณิตศาสตรประกันภัยและวิธีผสมในการฉายภาพประกอบการ
วิเคราะห  งานวิจัยสังเคราะหตนเหตุแหงความไมเปนธรรมออก
เปนสองระดับ คือ (1) ระดับกองทุนในสวนของกฏเกณฑการบริหาร
จัดการ ซึ่งกอความไมเปนธรรม ระหวางผูประกันตนอายุรุนเดียวกัน 
และระหวางผูประกันตนตางรุนอายุ และ (2) ระดับนโยบายชาติใน
สวนของโครงสรางการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมท้ังระบบ ซึ่งกอ
ความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนกบัประชาชนกลุมอ่ืน  งานวิจยัมี
เปาประสงคเพือ่เปนจดุกําเนดิหลักฐานทางวิชาการท่ีสะทอนถึงความ
ไมเปนธรรมทางเศรษฐกจิ โดยมุงหวงัเพือ่เปนประโยชนตอสาธารณะ
ตามสมควร ทั้งนี้ งานวิจัยนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปได
เปน 2 ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 1.1 และ 1.2 มีลําดับความสําคัญใน

8. บทสรุปและนัยเชิงนโยบาย
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ระดับกฏเกณฑของกองทุน ซึ่งเปนเพียงแนวทางการบรรเทาปญหา
ความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจในระยะส้ัน แตประเด็นที่ 2  จะนําไป
สูลําดับความสําคัญระดับนโยบายชาติ ซึ่งเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการสวัสดิการในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อแกปญหาความไมเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจในระยะยาว  

1. การแกปญหาในระดับกองทุน
 1. 1 กฎเกณฑการใชสิทธิประโยชนในการไดรับบริการดาน
สุขภาพไมเปนธรรมตอผูประกันตน ในรูปของอัตราผลประโยชนตอ
การจายเงินสมทบระหวางผูประกันตนที่ตางกันไดถึง 16 เทา จึง
สมควรปรับกฎเกณฑเพื่อเอื้ออํานวยใหผูประกันตนสามารถใชสิทธิ
ประโยชนทัง้หมดท่ีไดจากการทํางาน (กลาวคือ สทิธจิากการจายเงิน
สมทบกองทุนประกันสงัคม + สทิธิจากการประกันสขุภาพเอกชน) รวม
กันในแตละคร้ังไดอยางมีขอจํากัดลดนอยลง  
 กฎเกณฑการกําหนดสิทธิการไดรับผลประโยชนดานสุขภาพ
ของกองทุนประกันสงัคมท่ีเปนอยู กอใหเกดิความไมเปนธรรมระหวาง
ผูประกันตนอายุรุนเดยีวกัน เพราะสาํหรับผูประกันตนในระบบประกัน
สังคมบางสวน อาจไมเคยใชสิทธิประโยชนดานการรักษาสุขภาพ
จากกองทุนประกันสังคมเลย เนื่องจากผูประกันตนไดรับการประกัน
สุขภาพเอกชนจากนายจาง หรือซื้อประกันสุขภาพเอง ถือเปนผล
ประโยชนซํ้าซอนที่มีขอจํากัดในการใชสิทธิประโยชนรวมกัน เพราะ
กองทุนประกันสังคมกําหนดสถานพยาบาลที่สามารถใชสิทธิตอ
ผูประกันตนแตละคนเพียงแหงเดียวในหน่ึงป และสถานพยาบาล ใน
กรณีสวนใหญ จะมีขอจํากัดในการใชสิทธิทั้งหมด ทําใหเกิดความไม
เปนธรรมตอสวัสดิการสุทธิสําหรับผูประกันตนที่ทํางานมากกวาและ
จายเงนิสมทบในอตัรทีส่งูกวา แตถกูริดรอนสทิธใินการไดรับสวสัดิการ
ที่ควรจะเพิ่มมากข้ึนตามสิทธิของการมีสวนรวมในการสมทบ  ความ
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ไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนสามารถสะทอนจากสวนตางของ
อัตราผลประโยชนตอเงินสมทบสําหรับกลุมท่ีไดใชประโยชนมาก
ที่สุด กับกลุมท่ีไดใชประโยชนนอยท่ีสุด ที่มีอัตราสูงไดถึง 16 เทา ซึ่ง
นอกจากจะแสดงถงึความไมเปนทาํอยางรุนแรงแลว ยงัเปนอตัราทีส่งู
เกนิกวาหลักการ "เฉลีย่ทุกขเฉลีย่สุข" จะคงความย่ังยืนอยูไดในระยะ
ยาว เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนผูประกันตนจําแนกตามอัตราเงินเดือน
ที่ไดแสดงไวในหัวขอที่หาของงานวิจัย ดังนั้น งานวิจัยจึงเห็นสมควร
ปรับกฎเกณฑใหผูประกันตนสามารถใชสิทธิประโยชนทั้งหมดท่ีได
จากการทํางาน (กลาวคือ สทิธิจากการจายเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม + สิทธิจากการประกันสุขภาพเอกชน) รวมกันในแตละคร้ังได 
เพื่อสรางความเปนธรรมระหวางผูประกันตนอายุรุนเดียวกัน
 1.2 กฎเกณฑที่กําหนดอัตราเงินสมทบและอัตราสิทธิ
ประโยชนในกองทุนชราภาพกอความไมเปนธรรมระหวางผูประกัน
ตนตางรุนอายุ ในรูปของความเส่ียงท่ีผูประกันตนรุนหลังมีโอกาสจะ
ไมไดรับสิทธิประโยชนบํานาญอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยตรงตามเวลา 
จงึสมควรมีการปรับอัตราดังกลาวใหเปนไปตามหลักทฤษฏีทีถ่กูตอง
และเหมาะสมกับสภาวะสังคมเศรษฐกิจที่เปนจริง     
 ดวยกฎเกณฑอัตราเงินสมทบและสิทธิประโยชนในกองทุน
ชราภาพที่เปนอยู ทําใหผูประกันตนรุนหลังจะตองเผชิญกับความ
เสี่ยงท่ีสูงกวาตอการไมไดรับเงินบํานาญอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยตรง
ตามเวลา ประกอบกับตองเผชิญกับความไมแนนอนวา วันใดวันหนึ่ง
จะตองถูกบังคับใหจายเงินสมทบในอัตราท่ีสูงขึ้น ดังนั้น จึงเกิดความ
ไมเปนธรรมตอคนรุนหลัง เพราะอัตราผลประโยชนคาดการณตาม
ความเสี่ยงตอเงินสมทบของคนรุนหลังจะตํ่ากวาของคนรุนปจจุบัน 
ซึ่งไดมีกรณีตัวอยางในหลายประเทศในยุโรปท่ีเปนที่ประจักษกันมา
แลว ทีก่ารแกปญหาของการท่ีเงนิในกองทุนประกันสงัคมหมดและเงิน
คงคลังหมด คือการลด หรืองด จายผลประโยชนที่ผูประกันตนควรจะ
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ไดรับตามแผนของโครงการท่ีกําหนดไวในอดีต
 ดวยสภาพการณดังกลาว ผลการวิจัยพบวาระบบประกัน
สังคมไทยไมมีความย่ังยืนทางการคลัง โดยเงินสะสมในกองทุนจะ
ถูกใชหมดในป 2582 เนื่องจากโครงสรางรูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนที่เปนอยู ประกอบกับการท่ีประเทศไทยเร่ิมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ซึ่งไมตางจากกองทุนประกันสังคมในตางประเทศ แตใน
ตางประเทศไดมีการจัดเตรียมมาตรการในระยะยาวเพื่อรองรับกับ
สถานการณอยางเปนรูปธรรมและแจงขอมูลใหประชาชนรับทราบ
อยางท่ัวถึง  งานวิจัยส่ือนัยวา ประเทศไทยก็ควรมีการทําการศึกษา
วิจัยท่ีใชพื้นฐานทฤษฏีระบบการเงินประกันสังคมท่ีถูกตอง เพื่อ
สามารถกําหนดอัตราเงินสมทบและผลประโยชนทดแทนท่ีเหมาะสม
ตามสภาวะสังคมเศรษฐกิจที่เปนจริง โดยอัตราเงินสะสมท่ีเปนอัตรา
เดียวเฉลี่ยจําเปนตองปรับตามข้ันบันไดตามระยะเวลา แตจะตองมี
การแจงใหผูประกันตนทราบถึงอตัราตลอดชวงเวลาในชีวติการทํางาน
อยางโปรงใสต้ังแตเริ่มตนเขากองทุน จึงจะสามารถยืดอายุกองทุน
ได และสรางความเปนธรรมใหแกผูประกันตนในแตละรุน ทั้งนี้ การ
คํานวณอัตราตางๆอยูนอกเหนือจากขอบเขตงานวิจัยช้ินนี้ 
 ในระยะยาว หากการปรับอัตราตางๆไมสามารถเปนไปตาม
ทฤษฏีได ประกอบกับโครงสรางทางประชากรท่ีจํานวนคนทํางาน
ไมสามารถเล้ียงคนเกษียณได งานวิจัยสนอวาควรมีการทบทวนใน
หมูประชาคมวา โครงการบํานาญในระบบประกันสังคม ควรจะเปน
อยางไร กลาวคือ ควรจะมีลักษณะดังเชน "แชรแมชมอย" คือนําเงิน
ในอนาคตมาใชในการจายสิทธิประโยชนทีรั่ฐบาลประกันวาจะให (De-
fi ned Benefi ts) แตไมมีหลักประกันที่แนนอนวาคนรุนหลังยังจะมีเงิน
ในกองทุนเหลอือยู หรือควรจะเปนระบบท่ีเปนการเก็บออมภาคบังคับ
ในระยะยาวสําหรับวัยชราภาพ ซึง่สามารถคํานวณเงนิบาํนาญทีค่าด
วาจะไดรับตามเกณฑตามมูลคาปจจบัุนบวกกับผลตอบแทนจากการ
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ลงทุน (Defi ned Contribution) นอกจากนี้ อีกทางเลือกหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมในระยะเวลาสองทศวรรษท่ีผานมาคือ ระบบกองทุนบาํนาญ
ผลประโยชนตามการคาดการณ (Notional Defi ned Contribution) ซึง่
ผลประโยชนจะข้ึนอยูกับบัญชีเงินสะสมของแตละบุคคล 

2. การแกปญหาในระดับนโยบายชาติ
 โครงสรางระบบสวัสดิการในภาพรวมท้ังประเทศท่ีขาดการ
เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน กอใหเกิดความไมเปนธรรมระหวาง
ผูประกันตนกับประชาชนกลุมอ่ืน ดังนั้น ไมวาจะเปนสวัสดิการ
สําหรับคนทํางาน (Workfare for the Workers) หรือสวัสดิการพื้น
ฐานสําหรับประชาชนทุกคน (Welfare for the Citizens) ก็ตาม ควร
มีการประสานงานและพจิารณารวมกันในสวสัดิการเร่ืองเดยีวกนั เพือ่
ไมใหประชาชนเสียสิทธปิระโยชนทัง้หมดท่ีพงึได และเพ่ือสรางความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจใหแกประชาชนทุกกลุม 
 เนือ่งจากความไมเปนธรรมระหวางผูประกันตนกบัประชาชน
กลุมอ่ืน ที่เกิดจากปญหาเชิงโครงสรางการบริหารจัดการสวัสดิการ
ในภาพรวมของประเทศท่ีเปนอยู ซึ่งไมใชเปนความบกพรองของ
สํานักงานประกันสังคมหรือหนวยงานใด งานวิจัยเสนอวาในระดับ
นโยบายชาติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการบริหารจัดการและ
กําหนดนโยบายรวมกันในสวสัดิการเร่ืองเดยีวกัน เพือ่ไมใหประชาชน
เสียสิทธิประโยชนทั้งหมดท่ีพึงไดอันเกิดจากความซ้ําซอน เพื่อสราง
แรงจูงใจในการทํางาน และเพื่อสรางความเปนธรรมใหแกประชาชน
ทุกกลุม ทั้งนี้  โดยหลักการเดียวกัน หากคาใชจายสวัสดิการพ้ืนฐาน
ของประชาชนกลุมหน่ึงใชงบประมาณแผนดิน โดยหลักการ คาใชจาย
สําหรับประชาชนกลุมอ่ืนๆ ก็จะควรใชเงินงบประมาณแผนดินเชน
เดียวกัน เพื่อความเปนธรรมในรูปของอัตราผลประโยชนตอการจาย
เงนิสมทบดวย ประกอบกับมาตรฐานการใหบริการตางๆ แกประชาชน
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ทกุกลุมจะตองมีความทัดเทยีมกัน ไมวาหนวยงานใดจะเปนผูบริหาร
จัดการก็ตาม
 ทีผ่านมา ลักษณะงานวจิยัสวนใหญทีเ่ปนเรือ่งสวสัดิการของ
คนทาํงาน และระบบบํานาญทีมี่ปรากฏอยูในประเทศไทย จะเปนการ
นําเสนอแนวทางการกอตั้งระบบยอยในหลายรูปแบบเพ่ือชวยเหลือ
คนชราในระดับภูมิภาคหรือกลุมประชากร เชน ณรงค เพช็รประเสริฐ
และคณะ (2544) และมีการนําเสนอวิธีการจัดตั้งระบบบํานาญ ซึ่ง
พยายามครอบคลุมแรงงานนอกระบบ เชน วรวรรณ ชาญดวยวิทย
และคณะ (2549) และ วรเวศม สุวรรณระดา (2551) งานวิจัยเหลานี้ 
ไดเสนอแนวทางที่เปนประโยชนในภาคสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งหากหนวยงานท่ีบริหารจัดการไดมีการพิจารณารวมกันในภาพ
รวมท้ังประเทศ ก็จะสามารถหลีกเลีย่งการสรางระบบยอยท่ีเกดิความ
ซํ้าซอนในระบบใหญ และสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจระหวาง
ประชากรทุกกลุมไดอยางแทจริง
 จากตนเหตุแหงความไมเปนธรรมตอผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมท่ีไดสังเคราะหและวิเคราะหไวในงานวิจัยน้ี 
สามารถนํามาเปนอุทาหรณวา  ในการมองภาพรวมของประเทศ 
การที่จะขยายการครอบคลุมสวัสดิการในรูปแบบตางๆ ใน
อนาคต จําเปนตองแนใจวา การอุดหนุนจากภาครัฐ การจาย
เงินสมทบ และการไดรับสิทธิประโยชน จะตองไมเกิดความ
ซํ้าซอน ดังเชนกรณีตางๆ ที่ไดกลาวถึงในงานวิจัย และจะตอง
มีความเปนธรรมระหวางประชาชนทุกกลุม 
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บทความวิจัยนี้มุงสํารวจวิวัฒนาการของแนวคิดและเน้ือหาสาระ 
รวมถึงสภาพปญหาทั้งในระดับการออกแบบกฎหมายและการบังคับ
ใชกฎหมายของกฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าและ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคมของประเทศไทย เพื่อนําเสนอหลัก
คิดวาดวยการปฏิรูปกฎหมายในทางท่ีชวยเพิ่มความเปนธรรมและ
ลดความเหล่ือมล้ําของกระบวนการกําหนดคาจางข้ันตํ่าและระบบ
ประกันสังคม  
 ในสวนของกฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า 
แมกระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าจะมีพัฒนาการในดานการ
คุมครองแรงงานเพ่ิมข้ึนในบางประเด็น แตเมื่อพิจารณาในมิติดาน
ความเปนธรรม ยังมีชองวางใหมีการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความเปนธรรม
และลดความเหล่ือมล้ําไดอีก ตัวอยางเชน การปรับแนวคิดวาดวย
คาจางขั้นตํ่าใหสะทอนแนวคิด “คาจางเพื่อชีวิต” (living wage) การ
กําหนดแนวทางการจัดทําโครงสรางคาจางเพื่อใหมีหลักเกณฑการ
ปรับคาจางประจําปตามประสบการณและทักษะการทํางานท่ีเพิ่ม
ขึ้น และสอดคลองกับอัตราเงินเฟอ การปฏิรูปกระบวนการคัดเลือก
ตัวแทนลูกจางและตัวแทนนายจางในคณะกรรมการคาจางโดยเพ่ิม
ระดับการมีสวนรวมโดยตรงของลูกจางและนายจาง เปนตน
 ในสวนของกฎหมายวาดวยระบบประกันสังคม พบวายังมี
ปญหาในหลายดาน ตัวอยางเชน (1) ดานขอบเขตความครอบคลุม 

บทคัดยอ



โดยเฉพาะตอกลุมแรงงานนอกระบบ (2) ดานการใหประโยชนทดแทน 
โดยเฉพาะคําถามเรื่องคุณภาพของบริการสาธารณสุข และการรับ
ภาระเงินสมทบของผูประกันตนที่ไมเปนธรรม และ (3) ดานธรรมาภิ
บาลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคม 
 การเสนอรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. 
... ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ยังไมสามารถตอบโจทย
ปญหาเชิงโครงสรางของระบบประกันสังคมไทยดังกลาวขางตนได
มากนัก เปาหมายหลักคือการขยายความครอบคลุมของระบบประกัน
สงัคม แตก็ยงัไมประสบความสําเรจ็ในการออกแบบโครงสรางส่ิงจงูใจ
ทีจ่ะดึงดูดใหแรงงานนอกระบบเลือกเขามาอยูในระบบประกันสงัคมได
อยางเต็มท่ี ในขณะเดียวกัน รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ
ที่ ...) พ.ศ. ... ฉบับบูรณาการแรงงานของเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ชีวติแรงงาน มุงเนนการปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการโดยเสนอ
ใหสาํนักงานประกันสงัคมเปนองคกรอิสระของรัฐ และเพิม่ระบบกํากับ
ตรวจสอบและการมีสวนรวมของผูประกันตน
 เนือ้หาของรางกฎหมายท้ังสองฉบบัมีสวนชวยในการพัฒนา
ระบบประกันสังคมในบางระดับ แตยังไมมีคําตอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องความเปนธรรมในระบบประกันสุขภาพ ความย่ังยืน
ของกองทุนประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ และการใชเงินกองทุน
ประกันสังคมอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา



This research paper focuses on the evolution of the minimum 
wage system and the social security system in Thailand, un-
covering their problems both in the design and in practice by 
investigating laws that govern both systems, namely the Labor 
Protection Act and the Social Security Act. We end with propos-
ing reform packages in order to enhance fairness and reduce 
inequality of the two systems.  
 For the minimum wage system, we propose, for example, 
the adaptation of minimum wage concept to living wage, the de-
sign of the wage structure table for annual wage increase, and 
the reform of the selection process of representatives of employ-
ers and employees in the tripartite National Wage Committee, 
in order to increase more participation from general employers 
and employees.   
 For the social security system, we fi nd that the system still 
has problems in some aspects, for instance the non-coverage of 

Abstract



workers in the informal sector, poor quality of medical services, 
unfair contribution of Social Security Fund (SSF) members, and 
problematic governance and operational effi ciency of the SSF. 
 The new Social Security Bill proposed by Abhisit Vejjajiva 
government, aiming at expanding the coverage to workers in 
the informal sector, will not fi x structural problems of the system 
that we survey in this paper. However, the reform movement 
spearheaded by non-government organizations, representing by 
the new Social Security Bill proposed by Labour Rights Promo-
tion Network, appears to be more promising. The main focuses 
of the campaign is to make SSF an independent agency from 
the government, to improve the supervision mechanism and to 
increase more participation from its member. However, the two 
proposed bills do not provide clear and systematic solutions to 
the doubtful sustainability of the pension fund and do not direct 
the system toward a single and fair universal health service 
system. 
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1 ผูเขียนขอขอบคุณ ภัทชา ดวงกลัด คุปต พันธหินกอง ภาคย ศรีพงษธนากุล วรพจน 
วงศกิจรุงเรือง และกุลลักขณา ขันธะทิม สําหรับความชวยเหลือในการจัดทําบทความวิจัย
ชิ้นนี้ โดยเฉพาะภัทชาท่ีชวยจัดทําวรรณกรรมปริทัศนเบื้องตนวาดวยสภาพปญหาของระบบ
ประกันสังคมของประเทศไทย กระน้ัน ความผิดพลาดใดๆ ในบทความวิจัยนี้ถือเปนความ
รับผิดชอบของผูเขียน 
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บทความวิจัยนี้มุงสํารวจวิวัฒนาการของแนวคิด เนื้อหาสาระ และ
สภาพปญหาทั้งในระดับการออกแบบกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมาย ของกฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าและ
กฎหมายวาดวยระบบประกันสงัคมของประเทศไทย อนัเปนกฎหมาย
แรงงานสองฉบับหลักซ่ึงสงผลกระทบตอชวีติความเปนอยูของลูกจาง
อยางสําคัญ วัตถุประสงคบ้ันปลายของบทความวิจัยฉบับนี้คือการ
นําเสนอหลักคิดวาดวยการปฏิรูปกระบวนการกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นตํ่าและระบบประกันสังคม ในแนวทางท่ีชวยเพิ่มความเปนธรรม
และลดความเหล่ือมล้ําภายในระบบท้ังสองและตอเศรษฐกิจสวนรวม      
 เนือ้หาของบทความวิจยัแบงออกเปน 2 หวัขอหลกั หลงัจาก
ความนํา หัวขอที่ 2 จะกลาวถึงสภาพการณ ปญหา และแนวทาง
ปฏิรูปกฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า หัวขอที่ 3 จะ
สํารวจสภาพการณ ปญหา และนําเสนอแนวทางปฏิรูปกฎหมายวา
ดวยระบบประกันสังคม สวนสุดทายเปนความลงทาย

1. ความนํา 
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คาจางขั้นตํ่า (minimum wage) หมายถึง ระดับราคาคาจางตํ่าท่ีสุด
ตามกฎหมายสําหรับการจางแรงงาน นายจางไมสามารถจายคาจาง
เปนเงินใหแกลูกจางในระดับตํ่ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่าได มิเชนนั้น
จกัถอืวาผดิกฎหมาย การกําหนดอตัราคาจางขัน้ตํา่เปนการแทรกแซง
กลไกราคาในตลาดแรงงานโดยรัฐ ทั้งนี้เพื่อสรางหลักประกันขั้นตํ่า
ใหแรงงาน (และครอบครัว) ไดรับอัตราคาจางในระดับท่ีสามารถบรรลุ
คุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีพไดอยางสมศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย
 สําหรับประเทศไทย การกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าตาม
กฎหมายเกิดข้ึนครั้งแรกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 
(วาดวยการใหความคุมครองแรงงานแกลูกจางและการกําหนดความ
สัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง) ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 
โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร บทบัญญัติขอ 2 ในประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับดังกลาว มอบอํานาจใหกระทรวงมหาดไทยกําหนด “... 
(4) อัตราคาจางขั้นตํ่า การจายคาจาง คาลวงเวลาและคาทํางาน

2. กฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า: 
    สภาพการณ ปญหา และแนวทางปฏิรูป 
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ในวันหยุด และวันลาสําหรับลูกจาง และใหมีคณะกรรมการข้ึนเพื่อ
พิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า ...” กระน้ัน ในประกาศฯ ไมไดมี
การกําหนดรายละเอียดใดๆ เกีย่วกับกระบวนการกําหนดอตัราคาจาง
ขั้นตํ่ามากไปกวาเนื้อความดังที่ยกมาขางตน แตใหอํานาจกระทรวง
มหาดไทยดําเนนิการออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือบัญญตัิ
ขอกาํหนดเกีย่วกับการกําหนดอตัราคาจางข้ันตํา่ รวมถึงการคุมครอง
แรงงานดานอ่ืนๆ   
 ตอมา กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศและคําสั่งของ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า
อีกหลายฉบับ ประกาศและคําสั่งท่ีสําคัญแยกออกไดเปน 3 ประเภท 
ไดแก (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจาง
ขั้นตํ่า ประกาศฯ นี้วาดวยกระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า 
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่า ประกาศฯ นี้
วาดวยการประกาศอัตราคาจางขั้นตํ่าที่คณะกรรมการคาจางกําหนด 
และ (3) คําส่ังกระทรวงมหาดไทยเร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการคาจาง 
ประกาศฯ นี้วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการคาจาง 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางขั้นตํ่า
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าโดยตรง 
และเปนพื้นฐานของพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองแรงงาน
ในหมวดวาดวยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าในเวลาตอมา ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางขัน้ตํา่ฉบบัแรกประกาศ ณ 
วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2515 และไดรับการแกไขเพิม่เตมิอีก 4 คร้ัง ไดแก
ประกาศฯ ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518 
ประกาศฯ ฉบับท่ี 3 ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524 
ประกาศฯ ฉบับท่ี 4 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2524 และ
ประกาศฯ ฉบับสุดทาย เปนประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมเร่ืองการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า ประกาศ ณ วันท่ี 6 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 25402 กอนที่จะมีการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในปถัดไป 

 สวนประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่านั้น 
มีการประกาศใชอตัราคาจางขัน้ตํา่เปนครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ 
พ.ศ. 2516 โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2516 แตใช
บังคับเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการเทาน้ัน อัตราคาจางข้ันตํ่าวันละ 12 บาท หรือเดือนละ 
312 บาท สําหรับลูกจางรายเดือน 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 บังคับใชอยูเปนเวลา
นานผานกฎหมายช้ันรอง (ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง) ของกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหลายฉบับ จน
กระท่ังในป พ.ศ. 2541 สมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี 
ไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีผล
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานมีวตัถปุระสงคหลกัเพือ่ใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรม 
โดยรวบรวมกฎหมายช้ันรองของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการคุมครองแรงงานดานตางๆ 
ทีก่ระจดักระจายเขาดวยกันเปนหมวดหมูอยางเปนระบบในพระราช-
บัญญัติฉบับเดียวกัน   
 ในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
วาดวยคณะกรรมการคาจาง เปนสวนทีมี่เนือ้หาสาระกําหนดกฎกติกา

2 นับต้ังแต พ.ศ. 2525 รัฐบาลหลายสมัยไดพยายามยกฐานะกรมแรงงานข้ึนเปนกระทรวง 
จนประสบผลสําเร็จในการถายโอนอํานาจหนาท่ีและกิจการดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
ออกจากกระทรวงมหาดไทยมายังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่ีจัดตั้งขึ้นใหม โดย
เร่ิมดําเนินการต้ังแตวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 ตอมาเปล่ียนชื่อเปนกระทรวงแรงงาน เมื่อ
วนัที ่3 ตลุาคม พ.ศ. 2545 โดยมีการโอนกรมประชาสงเคราะหไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย
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และกํากับกระบวนการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าของประเทศไทย 
สวนในหมวดอ่ืนของกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติวาดวยสิทธิและ
หนาท่ีของลูกจางและนายจาง การใชแรงงานทัว่ไป การใชแรงงานหญิง 
การใชแรงงานเด็ก คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุด สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และคาชดเชย เปนตน    
 ตอมา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดรับการแกไข
เพิ่มเติมอีก 3 คร้ัง ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 
ในสมัยพลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี และพระราช-
บัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ในสมัยนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ามีเพียง
คร้ังการตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 
เทาน้ัน3 

 จนถึงปจจุบัน อัตราคาจางข้ันตํ่ามีผลใชบังคับท่ัวทุกพื้นที่
ของประเทศไทย โดยแตละเขตทองท่ีมีอตัราคาจางแตกตางกันออกไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากประกาศคณะกรรมการคาจาง 
เรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่า ฉบับลาสุด (ฉบับท่ี 5) ประกาศ ณ วันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

3 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 เปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ในหมวดอ่ืนนอกเหนอืจากหมวดคณะกรรมการคาจาง ตวัอยางเชน การหามนายจางเรยีกหรือ
รับหลักประกันการทํางานหรอืความเสียหายในการทํางาน กําหนดใหศาลมีอาํนาจสัง่ใหสญัญา
จาง ขอบังคบัเกีย่วกบัการทํางาน ระเบยีบ หรอืคําส่ังของนายจาง มีผลใชบังคบัเพยีงเทาท่ีเปน
ธรรมและพอสมควรแกกรณี เปนตน สวนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2553 มีเนื้อหาหลักวาดวยการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ เนื่องจากมีการตรากฎหมาย
วาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ขึน้มาเปนการเฉพาะแลว
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2554 อัตราคาจางขั้นตํ่าทั่วประเทศมีจํานวนอัตราทั้งสิ้น 32 อัตรา 
อัตราสูงสุดคืออัตราคาจางขั้นตํ่าในทองท่ีจังหวัดภูเก็ต 221 บาทตอ
วัน รองลงมาคืออัตราคาจางข้ันตํ่าในทองท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 215 
บาทตอวัน นับเปนครั้งแรกท่ีจังหวัดอ่ืนมีอัตราคาจางข้ันตํ่าสูงกวา
กรุงเทพมหานคร สวนอตัราคาจางตํา่สดุคืออตัราคาจางขัน้ตํา่ในทอง
ที่จังหวัดพะเยา 159 บาท 

 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ภาพที่ 1: อัตราคาจางข้ันตํ่าเฉลี่ย 
สงูสุด ตํา่สุด และสวนตางระหวางอัตราสูงสุดและต่ําสุด ตัง้แตป พ.ศ. 2516 
ถึงปจจุบัน และ ตารางท่ี 1: อัตราคาจางข้ันตํ่าท่ัวประเทศในปจจุบัน) 

 เนื้อหาในสวนตอไปจะกลาวถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการ
กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าในรายละเอียด ไดแก นิยามและแนวคิด
วาดวยอัตราคาจางขั้นตํ่า บทนิยามและขอยกเวนวาดวย ‘นายจาง’ 
และ ‘ลูกจาง’ พื้นที่บังคับใชอัตราคาจางขั้นตํ่า นิยามและแนวคิด
วาดวย ‘วนั’ คณะกรรมการคาจาง อตัราคาจางขัน้ตํา่หลายอัตรา ระยะ
หางระหวางการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าแตละคร้ัง อัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ และอัตราคาจางขั้นตํ่ารายช่ัวโมง โดยใหความสําคัญ
แกเรือ่งคณะกรรมการคาจางเปนพิเศษ ทัง้นี ้ในแตละประเด็นจะกลาว
ถงึววิฒันาการโดยสังเขป สภาพการณ และสภาพปญหาในประเด็นนัน้
   
2.1 นิยามและแนวคิดวาดวยอัตราคาจางขั้นตํ่า

 ในระบบกฎหมายไทย ใหนิยามของคําวา ‘อัตราคาจางขั้น
ตํ่า’ วา “อัตราคาจางท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนด ...” ในบทนิยาม
ของกฎหมายทุกฉบับมิไดกําหนดแนวคิดเบื้องหลังการกําหนดอัตรา
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คาจางข้ันตํ่าของคณะกรรมการคาจางอยางชัดเจนในชั้นคํานิยาม 
กระน้ัน ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางข้ันตํ่า
ในยุคแรกยังมีการอธิบายแนวคิดเบ้ืองหลังไวเปนลายลักษณอักษร
ในสวนอืน่ของประกาศฯ แตกฎหมายในยุคหลังไมไดมีการระบุแนวคิด
ของการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าไวในตัวกฎหมายโดยตรง แต
สามารถสืบคนไดจากคําชีแ้จงแนบทายประกาศคณะกรรมการคาจาง
วาดวยอตัราคาจางขัน้ตํา่ ซึง่จะพบวา แนวคิดวาดวยการกําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่าในปจจุบันแตกตางจากเจตนารมณเมื่อแรกมี   
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจาง
ขั้นตํ่า (ฉบับแรก) พ.ศ. 2515 ขอ 6 บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการ
มีหนาที่พิจารณากําหนดคาจางขั้นตํ่าซึ่งลูกจางควรจะไดรับ โดย
คํานึงถึงขอเท็จจริงตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหลูกจางสามารถเล้ียงดูตนเอง
และสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน ใหดํารงชีพอยูไดตามปกติวิสัย
เชนเดียวกับคนท่ัวไปในสังคม” อัตราคาจางข้ันตํ่าในสมัยแรกจึงมิได
เพยีงตองการใหลูกจาง 1 คนสามารถดํารงชีวติไดตามปกติวสิยัเทานัน้ 
แตมีเจตนารมณมุงหวังใหลูกจางสามารถเลี้ยงดูตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวอีก 2 คนไดดวย 
 แนวคิดตั้งตนดังกลาวสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการ
กําหนดคาจางข้ันตํ่า ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) (ฉบับท่ี 131) ของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organiza-
tion: ILO) (Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No.131)) 
ซึ่งบัญญัติไววา การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าใหพิจารณา “ความ
จาํเปนของลกูจางและครอบครัว โดยคํานงึถึงระดับอัตราคาจางท่ัวไป
ในประเทศน้ัน ตนทนุคาครองชีพ ผลประโยชนจากระบบประกันสงัคม 
และมาตรฐานการครองชีพโดยเปรียบเทียบกับกลุมสังคมอ่ืนๆ ...”
(มาตรา 3 (a)) กระน้ัน ประเทศไทยยังไมไดลงนามใหสัตยาบัน
ในอนุสัญญาฉบับดังกลาวจนถึงปจจุบัน



324 : การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพ่ือสรางเศรษฐกิจที่เปนธรรม: กรณีศึกษากฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า
      และกฎหมายวาดวยระบบประกันสังคม

 กลาวไดวา แนวคิดเบ้ืองหลังการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า
ในยุคแรกของประเทศไทยมีความกาวหนาในมิติดานความเปนธรรม
ในแงการคํานึงถงึคุณภาพชวีติความเปนอยูของลูกจางและครอบครัว
อยางสอดคลองตามมาตรฐานสากล โดยมีการประกาศหลักการไวเปน
ลายลักษณอกัษรอยางชดัเจน (แตอตัราคาจางท่ีกําหนดจรงิจะสะทอน
แนวคิดเบือ้งหลงัดังกลาวมากนอยเพยีงใดเปนอกีประเด็นหนึง่ ซึง่ขึน้
อยูกับอํานาจตอรองระหวางฝายลูกจาง ฝายนายจาง และฝายรัฐบาล 
ในคณะกรรมการคาจาง)4
  ตอมา ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไดออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางขั้นตํ่า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2518 โดยปรับเปลีย่นแนวคดิอัตราคาจางขัน้ตํา่ท่ีมุงเลีย้งดลููกจางและ
สมาชิกในครอบครัวอีก 2 คน เปนอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีชวยใหลูกจาง
คนเดียวสามารถดํารงชีพอยูได ความวา “ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี
พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อรัฐบาลกําหนดเปนนโยบายคาจางของ
ประเทศ และมีอํานาจหนาที่กําหนดคาจางขั้นตํ่าซึ่งลูกจางคนเดียว
ควรจะไดรับและสามารถดํารงชีพอยูได” (ขอ 3) 
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางข้ันตํ่า (ฉบับแรก) พ.ศ. 2515 
ลงนามโดยนายพวง สวุรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูใชอาํนาจแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในสวนของคณะกรรมการคาจางชุดแรก (10 กรกฎาคม พ.ศ. 
2515 ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2517) ประกอบดวย นายสวัสดิวงศ ปฏิทัศน เปนประธาน
กรรมการ กรรมการ ไดแก นายวญิู วิจิตรวาทการ นายวิชิตวงศ ณ ปอมเพชร นาย
เฉลิม ประจวบเหมาะ นายจเร จุฑารัตนกุล นายยุทธสาร ณ นคร นายสมพงษ จุยศิริ 
(ผูแทนฝายนายจาง) นายวีระ ถนอมเล้ียง (ผูแทนฝายลูกจาง) เมื่อนายสวัสดิวงศจะ
ครบเกษียณอายุราชการ ไดมีการแตงตั้งนายนิคม จันทรวิทรุ เปนประธานกรรมการ
ตั้งแต 8 กันยายน พ.ศ. 2515 คณะกรรมการคาจางชุดท่ี 2 ประกอบดวยนายปวย 
อึ๊งภากรณ เปนประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวยนายวิชิตวงศ ณ ปอมเพชร 
นายจเร จุฑารัตนกุล นายเกษม สุวรรณกุล นายคนึง ฦๅไชย นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 
นายสุภชัย มนัสไพบูลย รอยตํารวจโท ชาญ มนูธรรม (ผูแทนฝายนายจาง) และนาย
ไพศาล ธวัชชัยนันท (ผูแทนฝายลูกจาง)
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 แนวคิดวาดวยคาจางขั้นตํ่าตามประกาศฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2518 ถูกใชเปนแนวคิดพื้นฐานในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า
สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากคําช้ีแจงแนบทายประกาศ
คณะกรรมการคาจางเรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่า (ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนประกาศฉบับลาสุด อธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับอัตราคาจางข้ันตํ่าวา “เปนอัตราคาจางที่เพียงพอสําหรับ
แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ5 1 คน ใหสามารถดํารงชีพอยูไดตามสมควร
แกสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรฐานการครองชีพทีเ่หมาะสม
ตามความสามารถของธุรกิจในทองถ่ินนั้น”
 โดยสรุป แนวคิดวาดวยอัตราคาจางข้ันตํา่ในระบบกฎหมาย
ไทย คือ อัตราคาจางท่ีเพียงพอในการเล้ียงชีพตนตามอัตภาพของ
แรงงานไรฝมือหรือแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ 1 คน เสมือนเปนอัตรา
คาจางเม่ือแรกเขาทํางานของแรงงานไรฝมือ แนวคิดดังกลาวแตกตาง
จากแนวคิดต้ังตน ซึง่มุงหวังท่ีจะกําหนดอัตราคาจางข้ันตํา่ในระดับท่ี
เพยีงพอตอการเล้ียงดูลูกจาง 1 คน และสมาชิกในครอบครัวอกี 2 คน 
แตหลักการแรกเร่ิมมีชีวิตอยูไดเพียงไมถึง 4 ป  

5 คณะกรรมการคาจางมีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบปรับปรุงแกไข
คําวา ‘แรงงานไรฝมือ’ เปน ‘แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานท่ัวไปแรกเขาทํางาน)’ 
โดยใหเหตผุลวา “คําวา ‘แรงงานไรฝมือ’ กอใหเกดิความรูสกึท่ีไมสรางสรรคตอแรงงาน
ที่เพิ่งเขาสูตลาดแรงงานวาเปนแรงงานท่ีไมมีฝมือหรือไมมีการพัฒนาตนเอง และใน
ขอเท็จจริง แรงงานไรฝมือสามารถเรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ใหเปน
แรงงานกึ่งฝมือ และหรือ ฝมือได หากมีความขยัน ตั้งใจจริง อดทน และใฝเรียนรู” 
(เชิงอรรถท่ี 1 ใน คําชี้แจงประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่า (ฉบับ
ที่ 5) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553) 
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2.2 บทนิยามและขอยกเวนวาดวย ‘นายจาง’ และ ‘ลูกจาง’  
 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางขั้นตํ่า 
(ฉบับแรก) พ.ศ. 2515 กําหนดให ‘นายจาง’ หมายความถึง ผูซึง่ตกลง
รับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึง่ได
รับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล 
หมายความวาผูมีอาํนาจกระทําการแทนนิตบุิคคลน้ัน และหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคล 
 นิยามของ ‘นายจาง’ ดังกลาวไมมีการแกไขเพิ่มเติม จน
กระท่ังมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ง
เพิ่มเติมนิยามของ ‘นายจาง’ โดยกําหนดใหครอบคลุมกรณีที่ผู
ประกอบการวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบหมายใหคนอื่น
รับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและจายคาจางใหอีกทอดหน่ึง หรือ
มอบหมายใหคนอื่นจัดหาลูกจางมาให แมการทํางานนั้นเปนเพียง
สวนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผูประกอบการก็ตาม 
กระนั้น สวนเพิ่มเติมคํานิยามดังกลาวถูกยกเลิกไปในการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดย
ถูกแกไขใหกลับไปใชนิยามเดิมเม่ือคร้ังฉบับแรก
 นอกจากน้ัน ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนด
คาจางข้ันตํ่า (ฉบับแรก) พ.ศ. 2515 บัญญัติมิใหใชบังคับกฎหมาย
วาดวยคาจางขัน้ตํา่แกราชการสวนกลาง ราชการสวนภมิูภาค ราชการ
สวนทองถิ่น และกิจการอ่ืนที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตอมา 
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเร่ืองการกําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่า พ.ศ. 2540 บัญญัติมิใหใชบังคับแกรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธเพิ่มเติมดวย 
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 บทยกเวนไมมีการเปล่ียนแปลงในหลักการแมเมื่อมีการ
ตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาแทนท่ีประกาศฯ 
นอกเหนือจากกําหนดใหตองออกกฎกระทรวงในกรณีที่ตองการมิให
ใชบังคับอัตราคาจางข้ันตํ่าแกนายจางประเภทใดประเภทหน่ึง
 สวนนิยามของ ‘ลูกจาง’ ตามกฎกติกาวาดวยการกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าฉบับตางๆ หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแก
นายจางเพือ่รบัคาจาง แตไมรวมถึงลกูจางซึง่ทาํงานเกีย่วกับงานบาน 
จนกระท่ังมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึง
เปล่ียนคํานิยามใหหมายความวา ผูซึง่ตกลงทํางานใหนายจางโดยรับ
คาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไร แตลูกจางทํางานบานก็ยังถูกยกเวน
เชนเดิมตามความในประกาศฉบับอ่ืน   
 กระน้ัน ในประกาศฯ เรื่องอัตราคาจางขั้นตํ่าทุกฉบับจะ
บัญญัติยกเวนไมใหใชบังคับอัตราคาจางข้ันตํ่ากับลูกจางในงาน
เกษตรกรรม ไดแก งานเพาะปลูก งานประมง ปาไม และเล้ียงสัตว 
และ ‘งานอ่ืน’ ตามท่ีกระทรวงท่ีใชอํานาจตามกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ 
ลูกจางใน ‘งานอ่ืน’ ที่ไดรับยกเวนในปจจุบันไดแก ลูกจางท่ีรับงาน
ไปทําที่บาน ลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบ
ธุรกิจอยูดวย ลูกจางที่ทํางานอันมิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ 
ลูกจางท่ีมิไดทํางานเกษตรกรรมตลอดป และมิไดทํางานในลักษณะ
ที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานท่ีเกี่ยวกับการเพาะปลูก การ
เลี้ยงสัตว การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมงท่ีมิใชการ
ประมงทะเล (โปรดดูคําช้ีแจงประกาศคณะกรรมการคาจางเรือ่งอตัรา
คาจางขั้นตํ่า (ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบ)
 นอกจากนัน้ ในประกาศฯ เรือ่งอตัราคาจางขัน้ตํา่ตัง้แตฉบบั
แรก ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2516 ยังกําหนดยกเวนไมใหใช
บังคับอัตราคาจางข้ันตํ่ากับลูกจางทดลองงาน โดยนายจางตองแจง
ใหลูกจางทราบเปนหนังสือแตแรก โดยมีระยะทดลองปฏิบัติงาน
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ไมเกิน 60 วัน หลักยกเวนดังกลาวใชบังคับเรื่อยมาจนกระท่ัง
ประกาศฯ ฉบับท่ี 21 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 จึงยกเลิก
การยกเวนการบังคับใชอัตราคาจางขั้นตํ่าในระยะทดลองปฏิบัติงาน
ไมเกิน 60 วัน โดยกําหนดเพียงวา “หามมิใหนายจางจายคาจาง
เปนเงนิแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันตํา่”  หลักปฏิบัตอิยางหลังนี้
ใชบังคับเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
  
2.3 ความครอบคลุมเชิงเขตพื้นที่ของอัตราคาจางขั้นตํ่า
 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่า (ฉบับ
แรก) พ.ศ. 2516 กําหนดใหบังคับใชอัตราคาจางข้ันตํ่าเฉพาะในเขต
ทองท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เทานัน้ 
ไมไดบังคับใชทั่วประเทศแตอยางใด ตอมา ในประกาศฯ ฉบับท่ี 3 
ลงวันท่ี 13 มิถนุายน พ.ศ. 2517 ไดเพิม่ทองทีส่มุทรสาครและนครปฐม 
การบังคับใชอัตราคาจางขั้นตํ่าเริ่มครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศใน
ประกาศฯ ฉบบัท่ี 4 ลงวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2517 ซึง่ครอบคลุมพืน้ท่ี
จงัหวัดในภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือทุกจังหวัด และ
ภาคเหนอื ยกเวนเพยีงจงัหวดัพะเยา ซึง่ไดรับการกําหนดอตัราคาจาง
ขั้นตํ่าคร้ังแรกในประกาศฯ ฉบับท่ี 7 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2520 
และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 นับวาชากวาจังหวัด
อื่นๆ ในประเทศประมาณ 3 ป 

2.4 นิยามและแนวคิดวาดวย ‘วัน’ ในการกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นตํ่า

 อัตราคาจางข้ันตํ่าของประเทศไทยเปนอัตราคาจางในการ
ทํางาน 1 วัน คําวา ‘วัน’ หมายถึงเวลาทํางานตามปกติของลูกจาง 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่าตั้งแตฉบับแรก
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กําหนดเวลาทาํงานตามปกตไิมเกนิ 9 ชัว่โมงสําหรบังานพาณชิยกรรม
และไมเกนิ 8 ชัว่โมงสําหรบังานอตุสาหกรรมและงานอ่ืน ไมวานายจาง
จะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานตามปกตินัน้เพยีงใดก็ตองจาย
อัตราคาจางครบเต็มวัน 
 เมื่อเวลาผานไป แนวคิดวาดวย ‘วัน’ ในการกําหนดอัตรา
คาจางข้ันตํา่เปนไปในทางท่ีเปนประโยชนแกลูกจางมากข้ึน โดยปรับ
ไปในแนวทางทีจ่าํนวนชัว่โมงทํางานในเชงิโครงสรางลดลง ประกาศฯ 
ฉบับท่ี 9 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2522 กําหนดเวลาทํางานตาม
ปกติขัน้สงูเปน 7 ชัว่โมงสําหรับงานท่ีอาจเปนอนัตรายตอสขุภาพหรอื
รางกายของลูกจาง 8 ชั่วโมงสําหรับงานอุตสาหกรรมหรืองานขนสง 
และ 9 ชั่วโมงสําหรับงานพาณิชยกรรมหรืองานอื่น 
 ตอมา ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเร่ือง
อัตราคาจางข้ันตํ่า ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2543 กําหนดใหเพดาน
ชั่วโมงการทํางานสูงสุดลดลงเหลือ 8 ชั่วโมง จากเดิม 9 ชั่วโมง โดย
กําหนดเวลาการทํางานตามปกตขิัน้สงูเปน 7 ชัว่โมงสําหรบังานท่ีอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง และ 8 ชั่วโมงสําหรับ
งานอืน่ๆ แนวคิดวาดวย ‘วนั’ ในประกาศฉบับน้ีใชบังคับเร่ือยมาจนถึง
ปจจุบัน 
 ทั้งนี้ งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจาง ไดแก งานที่ตองทําใตดิน ใตนํ้า ในถ้ํา ในอุโมงค หรือ
ในท่ีอับอากาศ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานเชื่อมโลหะ งาน
ขนสงวัตถุอันตราย งานผลิตสารเคมีอันตราย งานท่ีตองทําดวย
เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ซึ่งผูทําไดรับความส่ันสะเทือนอันอาจเปน
อันตราย และงานท่ีตองทําเก่ียวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัด
อันอาจเปนอันตราย ซึ่งโดยสภาพของงานมีความเส่ียงอันตรายสูง
หรือมีภาวะแวดลอมในการทํางานเกินมาตรฐานความปลอดภัยท่ี
กําหนดไวซึ่งไมสามารถปรับปรุงแกไขที่แหลงกําเนิดได และตองจัด
ใหมีการปองกันที่ตัวบุคคล งานเหลานี้ใหมีเวลาทํางานปกติไมเกิน 
7 ชั่วโมง/วัน และไมเกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห
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2.5 คณะกรรมการคาจาง

 กฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจาง ข้ันตํ่ าของ
ประเทศไทยใหอํานาจคณะกรรมการคาจางเปนผูกําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่า และเสนอใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มีเพียงประกาศกระทรวงมหาดไทยเ ร่ืองการกําหนดคาจาง
ขั้นตํ่า (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2524 เทานั้น ที่พยายามเปดพื้นที่ใหอํานาจ
รัฐมนตรีในการใชดุลยพินิจในการประกาศอัตราคาจางข้ันตํ่า โดยให
คณะกรรมการคาจางกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าและเสนอใหรัฐมนตรี
พิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากรัฐมนตรีไมเห็นชอบดวย 
ใหรัฐมนตรีมีอาํนาจยับย้ังและสงคืนใหคณะกรรมการคาจางพจิารณา
ทบทวนใหม แตประกาศฯ ฉบับดังกลาวมีอายุประมาณ 3 เดือน 
ก็มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจาง
ขั้นตํ่า (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2524 เพื่อยกเลิกหลักการใหมนั้นและกลับมา
ใชหลักด้ังเดิม จึงกลาวไดวาคณะกรรมการคาจางมีอํานาจคอนขาง
เด็ดขาดในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า หากมีการแทรกแซงจาก
ฝายการเมือง การแทรกแซงจะเกิดข้ึนกอนที่คณะกรรมการคาจาง
จะมีมติแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อประธานคณะกรรมการคาจาง
เปนขาราชการประจํา จึงมีชองทางท่ีรัฐบาลจะแทรกแซงทิศทางการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการคาจางผานตัวแทนภาครัฐได 
 กลไกคณะกรรมการคาจางมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงใน
กระบวนการกําหนดอตัราคาจางขัน้ตํา่ จงึควรไดรับการวิเคราะหเปน
พิเศษ ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการคาจางมีดังนี้

 (1) กระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า
 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางขั้นตํ่า 
(ฉบับแรก) พ.ศ. 2515 กําหนดใหการพิจารณากําหนดอัตราคาจาง
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ขัน้ตํา่จะริเร่ิมเองโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการคาจาง เมือ่ปรากฏ
ขอเท็จจริงหรือมีความจําเปนที่จะตองพิจารณา หรือเม่ือไดรับคํา
รองเรียนจากฝายนายจางหรือลูกจางก็ได ทั้งนี้ การพิจารณากําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าตองศึกษาและพิจารณาจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
อัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู เปรียบเทียบกับคาจางของลูกจางอื่น
ที่ทํางานในลักษณะและสภาพเดียวกัน ประกอบกับมาตรฐานการ
ครองชีพ ทองท่ี ตนทุนการผลิต และความสามารถของธุรกิจ ราคา
สินคา ระดับการจางงาน และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในขณะนั้น ในการแกไขประกาศฯ ฉบับท่ี 2 ไดปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมวาใหคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
ทองถ่ินดวย
 ตอมา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า โดยระบุดัชนี
เศรษฐกิจบางรายการท่ีควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับ
อัตราคาจางขั้นตํ่าอยางชัดเจนขึ้น ดัชนีเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึนจากเดิม
ไดแก ดัชนีคาครองชีพ อตัราเงินเฟอ ผลิตภาพแรงงาน และผลิตภณัฑ
มวลรวมของประเทศ (มาตรา 87)
 จากคําชีแ้จงประกาศคณะกรรมการคาจาง เรือ่งอตัราคาจาง
ขั้นตํ่า (ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พบวา ในปจจุบัน 
กรอบแนวทางการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าจะแบงขอมูล
การพิจารณาตามหลักเกณฑออกเปน 3 กลุม ตามลําดับความสําคัญ
คือ กลุมความจําเปนในการครองชีพของลูกจาง กลุมความสามารถ
ในการจายของนายจาง และกลุมสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยให
คํานึงถึงคุณภาพชีวิตของแรงงาน
 กฎกติกาต้ังแตยุคแรกบัญญัติวา ในกระบวนการกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่า คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีในการสํารวจ
และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาจาง แบบของการใชจาย คาใชจาย 
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รายได และขอเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนํามาประกอบ
การพิจารณากําหนดอัตราคาจาง ทัง้ยังตองทาํรายงานเสนอรัฐมนตรี
อยางนอยปละ 1 คร้ังเกี่ยวกับภาวะของคาจาง และขอเสนอเกี่ยวกับ
แนวโนมของคาจางและมาตรการท่ีควรจะไดดําเนินการ
 จนถึงยุคของประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่องการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะ
กรรมการคาจางอยางชดัเจนและครอบคลุมข้ึน โดยใหอาํนาจเพิม่เตมิ
ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายคาจาง การ
พัฒนาระบบคาจาง และอาจเสนอขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
รายไดของประเทศไดดวย รวมถึงเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับการใหขอแนะนําภาคเอกชนเก่ียวกับการกําหนดคาจางและ
การปรับคาจางประจําป และใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทาง
การประสานประโยชนแกหนวยงานตางๆ ในภาคเอกชน นอกเหนือ
จากหนาที่ในการทํารายงานเสนอรัฐมนตรีอยางนอยปละ 1 คร้ัง
เกีย่วกับภาวะของคาจาง และขอเสนอเกีย่วกับแนวโนมของคาจางและ
มาตรการท่ีควรจะไดดําเนินการ ซึ่งยังคงไวอยู 
 ตอมา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2551 ไดบัญญัติไวชัดเจนขึ้นในเรื่องอํานาจหนาท่ีในการเสนอความ
เหน็และใหคําปรึกษาแนะนาํตอคณะรฐัมนตรเีกีย่วกับนโยบายและการ
พัฒนาคาจางและรายได รวมถึงการกําหนดแนวทางในการพิจารณา
ของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจ
ตีความไดวาเปนการขยายขอบเขตอํานาจหนาที่ใหพนไปจากเรื่อง
การกําหนดอัตราคาจางขัน้ตํา่เพยีงเทานัน้ แตหนัมาใหความสําคัญกับ
การปรับอัตราคาจางของภาคเอกชนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมอันเปนการปรับตัวของนายจางเองมากข้ึน ภายใตแนวทาง
ที่คณะกรรมการคาจางขั้นตํ่ากําหนด แมวาคณะกรรมการคาจางจะ
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ไมมีอํานาจในการกําหนดอัตราคาจางท่ีพนไปจากอัตราคาจางขั้นตํ่า 
ทําไดแคเพียงการใหคําแนะนําเทานั้น  
 ควรกลาวดวยวา การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางท่ีสาํคัญของ
กระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเกิดข้ึนจากประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมเร่ืองการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า พ.ศ. 
2540 ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการคาจางกลาง (ซึ่งมีอํานาจกําหนด
อตัราคาจางขัน้ตํา่พืน้ฐาน อตัราคาจางข้ันตํา่ของกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย) และคณะกรรมการคาจางจังหวัด (ซึ่ง
มีอํานาจกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมสําหรับทองท่ีจังหวัด
นั้น แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคาจางกลางดวย) 
แนวคิดอัตราคาจางขั้นตํ่าตั้งแตชวงหลังป พ.ศ. 2540 เปนตนมา
จึงมุงไปทางแนวคิดอัตราคาจางข้ันตํ่าหลากหลายรายจังหวัด  
 หลักการดังกลาวเปนพื้นฐานของพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 แตมีการปรับเปล่ียนในรายละเอียดอยูบาง โดย
ปรับสถานะของคณะกรรมการคาจางจงัหวัดใหเปนคณะอนุกรรมการ
อัตราคาจางขั้นตํ่าจังหวัด และอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
คาจาง เนื้อหาสาระยังคงใกลเคียงกับระบบป พ.ศ. 2540 และยังคง
รักษาแนวคิดเร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่าพื้นฐานอยู  
 การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 ไดยกเลิกแนวคิดอัตราคาจางข้ันตํ่า
พื้นฐาน คงเหลือเพียงอัตราคาจางข้ันตํ่าของแตละจังหวัด แตไดมี
การเพ่ิมเติมแนวคิดใหมลงไปในกฎหมาย นั่นคือ อัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ ซึ่งจะกลาวถึงตอไปภายหลัง 
 กลาวโดยสรุป สําหรับกระบวนการกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นตํ่ าในปจจุ บันโดยท่ัวไป กระบวนการจะเ ร่ิมตนจากคณะ
อนุกรรมการคาจางจังหวัดเปนผูพิจารณาเสนออัตราคาจางขั้นตํ่า
ใหมภายหลังจากศึกษาขอมูลท่ีเกีย่วของกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
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ในจังหวัด ความจําเปนของลูกจาง และความสามารถในการจายของ
นายจาง จากน้ันจะเสนอมตใิหคณะอนกุรรมการวิชาการและกล่ันกรอง 
(ซึง่คณะกรรมการคาจางแตงตัง้) พจิารณาใหความเห็นประกอบ กอน
ที่จะเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการคาจาง เพื่อพิจารณาใหความเห็น
ชอบตอไป โดยท่ีคณะกรรมการคาจางมีอํานาจเต็มในการกําหนด
อัตราคาจางขั้นตํ่า ไมจําเปนตองยืนยันตามอัตราท่ีคณะอนุกรรมการ
เสนอมาใหพิจารณาก็ได 

 (2) องคประกอบของคณะกรรมการคาจาง

 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางขั้นตํ่า 
(ฉบับแรก) พ.ศ. 2515 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
แตงตั้งคณะกรรมการคาจางจํานวน 5-9 คน โดยใหมีตัวแทนฝาย
นายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละ 1 คน อยูในตาํแหนงคราวละ 
2 ป เมื่อพนตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได ทั้งนี้ คณะกรรมการ
คาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อศึกษา
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องที่ไดรับมอบหมาย และสามารถ
เชญิผูเชีย่วชาญ ผูทรงคณุวฒุ ิหรอืบุคคลใดบุคคลหนึง่มาแสดงความ
เห็นได 
 ตามประกาศฯ ฉบบัแรก หากมีการแตงตัง้คณะกรรมการเต็ม
จํานวนคือ 9 คน และแตงตั้งตัวแทนลูกจางและนายจางตามเกณฑ
ขั้นตํ่าคือฝายละ 1 คน สัดสวนตัวแทนลูกจางหรือตัวแทนนายจาง
ในคณะกรรมการคาจางท่ีนอยท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปไดคือ 1 ใน 9 เทานัน้  
 ตอมา ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจาง
ขั้นตํ่า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2518 ไดเพิ่มจํานวนคณะกรรมการคาจางเปน 
9-15 คน จากการแตงตัง้ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทัง้นี ้
ไดมีการปรับเพิ่มจํานวนตัวแทนฝายลูกจางและตัวแทนฝายนายจาง
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จากอยางนอยฝายละ 1 คนเปน 3 คน ดังนั้น หากมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการเต็มจาํนวนคอื 15 คน และแตงตัง้ตวัแทนลูกจางและตัวแทน
นายจางตามเกณฑขั้นตํ่าคือฝายละ 3 คน สัดสวนตัวแทนลูกจางหรือ
ตวัแทนนายจางในคณะกรรมการคาจางท่ีนอยท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได
คือ 1 ใน 5 ซึง่นบัวาเปดโอกาสใหตวัแทนฝายนายจางและฝายลูกจาง
มีบทบาทมากข้ึนกวาประกาศฯ ฉบับแรก 
 ทั้งนี้ กฎกติกาในชวงแรกไมไดมีการกําหนดตําแหนงของ
คณะกรรมการคาจางท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังอยางชัดเจนวามาจาก
หนวยงานใดบาง การแตงตั้งคณะกรรมการคาจางเปนการแตงตั้ง
ตัวบุคคล (โดยระบุชื่อ) จนกระท่ังป พ.ศ. 2530 การแตงตั้งจึงเริ่ม
เปล่ียนไปเปนการแตงตั้งตามตําแหนงในฐานะผูแทนหนวยงาน  
 ตอมา ในยุคประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่องการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า พ.ศ. 2540 ไดออกแบบระบบ
การกําหนดอตัราคาจางขัน้ตํา่เสยีใหม โดยใหมีคณะกรรมการสองชุด 
คือคณะกรรมการคาจางกลางและคณะกรรมการคาจางจังหวัด  
 องคประกอบของคณะกรรมการคาจางกลางมีสัดสวนดังนี้ 
ผูแทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ผูแทนสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกระทรวง
พาณิชย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ 2 คน ผูแทนฝายนายจาง
และผูแทนฝายลูกจางฝายละ 7 คน รวมท้ังสิน้ 21 คน นบัเปนคร้ังแรก
ที่มีการออกแบบระบบใหจํานวนฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝาย
อื่น (รัฐและผูทรงคุณวุฒิ) มีจํานวนเทากันอยางชัดแจง คือฝายละ 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด กระน้ัน ในประกาศฯ ไมไดกําหนด
ประธานคณะกรรมการคาจางไวอยางชัดเจน แตใหคณะกรรมการ
คัดเลือกกันเอง 
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 สวนองคประกอบของคณะกรรมการคาจางจังหวัดมีดังนี้ 
ผูวาราชการจังหวัด พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เปน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ 
2 คน ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางฝายละ 5 คน ซึ่งเปนการ
รักษาสัดสวนที่เทากันของฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายอื่น (รัฐ
และผูทรงคุณวุฒิ) เหมือนดังคณะกรรมการคาจางกลาง 
 ในยุคพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีการ
ปรับเปล่ียนจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการคาจาง โดย
ลดจาํนวนกรรมการเปน 15 คน และกําหนดใหปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ รวมดวยผูแทนฝายรัฐบาล
อีก 4 คน แตไมกําหนดคุณสมบัติที่มาไวอยางชัดเจนเหมือนดัง
ประกาศฯ ฉบับกอน ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางฝายละ 5 คน 
สดัสวนระหวางฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล ยงัคงเทากัน
ที่ฝายละ 5 คน โดยผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคาจางถูกตัด
ออกไป แตกฎหมายเปดชองใหคณะกรรมการคาจางสามารถแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอ่ืนที่เห็นสมควรได 
 ตอมา ในการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2551 ไดเพิ่มอํานาจใหคณะกรรมการคาจางสามารถแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 5 คนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง
ได โดยตองเปนผูทรงคุณวุฒิในดานแรงงาน การบริหารคาจางและ
เงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย

 (3) กฎการลงคะแนนในคณะกรรมการคาจาง

 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการกําหนดคาจางขั้นตํ่า 
(ฉบับแรก) พ.ศ. 2515 กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการคาจาง
ตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด จึง
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ถือเปนองคประชุม มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก แตในการ
ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ามีกฎเกณฑที่เขมงวด
ขึ้น กลาวคือ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอย 2 ใน 3 ของ
กรรมการท้ังหมด โดยท่ีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางตอง
เขารวมประชุมดวยเสมอ และตองไดมติอยางนอย 2 ใน 3 ของ
กรรมการท่ีเขาประชุม 
 กระน้ัน ประกาศฯ ฉบบัดังกลาวกําหนดใหมีตวัแทนนายจาง
และลูกจางอยางนอยฝายละ 1 คน แตไมไดมีการระบุไวในประกาศฯ 
วาในกรณีที่ตัวแทนนายจางหรือลูกจางฝายหนึ่งฝายใดเลือกท่ีจะใช
สิทธิ์ประทวงดวยการไมเขาประชุม กระบวนการกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นตํ่าจะดําเนินตอไปไดอยางไร หรือจะตองหยุดชะงักลงอยาง
สิ้นเชิง  
 ตอมา ในประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเร่ือง
การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า พ.ศ. 2540 กําหนดใหการประชุมเพื่อ
กําหนดอัตราคาจางขัน้ตํา่ตองมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจาง
เขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนเปนอยางนอยฝายละ 2 คน (จากจาํนวนทัง้หมด
ฝายละ 7 คน) สวนเนื้อหาสาระอ่ืนยังคงเหมือนเดิม แตไดกําหนด
เพิ่มเติมวา หากการประชุมเพื่อกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าไมครบ
องคประชุมตามท่ีกําหนดไว ใหจัดประชุมอีกคร้ังภายใน 15 วัน 
ในการประชุมคร้ังตอไป หากแมนไมมีกรรมการจากฝายนายจางหรอื
ลูกจางเขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
กรรมการท้ังหมด ใหถือเปนองคประชุม และตองไดมติ 2 ใน 3 ของ
กรรมการท่ีเขารวมประชุม
 ในยุคพระราชบัญญตัคุิมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บทบัญญตัิ
ในประเด็นนี้ยังคงคลายเดิม แตมีขอกําหนดเพิ่มเติมใหการประชุม
คณะกรรมการคาจางทุกคร้ัง ไมวาเรือ่งอะไรก็ตาม ตองมีตวัแทนฝาย
นายจางและฝายลูกจางเขารวมประชุมดวยอยางนอยฝายละ 1 คน 
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จากเดิมท่ีใชขอบังคับทํานองนี้เฉพาะการประชุมพิจารณากําหนด
อัตราคาจางขั้นตํ่าเทาน้ัน 
 กลาวโดยสรุป กฎกติกาการลงคะแนนในคณะกรรมการ
คาจางออกแบบไวในทางท่ีสงเสริมใหตัวแทนลูกจางและตัวแทน
นายจางมีสวนรับรูและรวมพิจารณาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวพันกับ
ผลประโยชนของตนเองโดยตรง และใหอํานาจตอรองแกตัวแทน
ทัง้สองฝายในระดับหน่ึง โดยบังคับใหตองมีตวัแทนของท้ังสองฝายอยู
ในท่ีประชุมเสมอ โครงสรางสิ่งจูงใจเชนนี้สนับสนุนใหเกิดการเจรจา
ตอรองและประนีประนอมเพ่ือหาขอยุติกันในท่ีประชุม เพราะหาก
ฝายลกูจางฝายใดฝายหนึง่ไมพอใจอยางรนุแรงอาจใชสทิธไิมเขารวม
ประชุมได ยิ่งเมื่อมติที่ประชุมไมไดใชหลักเสียงขางมากธรรมดา 
(มติเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการท่ีเขาประชุม) แตใชหลักเสียงขางมาก
เด็ดขาด (มติ 2 ใน 3 ของกรรมการท่ีเขาประชุม) ดวยแลว ก็ยาก
ที่แตละฝายจะแสดงพฤติกรรมแบบเสียงขางมากลากไปหรือดึงดัน
หัวชนฝาในความตองการของฝายตนไดโดยงาย แตตองยอมเจรจา
เพื่อหาขอสรุปท่ีพอเปนที่ยอมรับไดรวมกันทุกฝาย (อยางนอย 2 ใน 
3 ฝาย) มิเชนนั้น กระบวนการก็ดําเนินตอไปไมได 
  
 (4) บทบาทของคณะ(อนุ)กรรมการคาจางจังหวัด

 การใชระบบการทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการคาจาง
กลางและคณะกรรมการคาจางจงัหวัดเร่ิมตนข้ึนคร้ังแรกตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเร่ืองการกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นตํ่า พ.ศ. 2540 โดยมีเปาหมายเพ่ือกระจายอํานาจการพิจารณา
อัตราคาจางขั้นตํ่าไปยังภูมิภาค 
 คณะกรรมการคาจางกลางมีหนาที่หลักในการกําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่าพื้นฐานและอัตราคาจางขั้นตํ่าของกรุงเทพมหานครและ
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จังหวัดอ่ืนที่รัฐมนตรีมอบหมาย และใหคําปรึกษา แนะนํา และให
ความเห็นชอบอัตราคาจางขั้นตํ่าท่ีคณะกรรมการคาจางจังหวัด
เสนอ  
 สวนคณะกรรมการคาจางจังหวัดถูกแตงตั้งขึ้นในกรณีที่
รัฐมนตรีเห็นสมควรหรือจังหวัดรองขอ (ไมจําเปนตองมีทุกจังหวัด) 
โดยมีหนาท่ีหลักในการเสนอกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีเหมาะสม
กับทองถ่ินนั้น ทั้งน้ีตองไมตํ่ากวาอัตราคาจางข้ันตํ่าพื้นฐาน และตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการคาจางกลางกอน จงึจะนาํเสนอ
รัฐมนตรีใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา จังหวัดท่ีไมมีการกําหนด
อัตราคาจางขั้นตํ่าเปนการเฉพาะ ใหถือวาอัตราคาจางข้ันตํ่าพื้นฐาน
เปนคาจางขั้นตํ่าของจังหวัดน้ัน
 การกระจายอํานาจในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าใน
เบือ้งตนไปยงัคณะกรรมการคาจางจงัหวดั แสดงถึงแนวคดิเบือ้งหลงั
วาอัตราคาจางข้ันตํ่าควรมีความแตกตางกันไปตามแตละจังหวัด 
กระน้ันอํานาจตัดสินใจข้ันสุดทายยังคงอยูที่คณะกรรมการคาจาง
กลาง 
 ในยุคพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได
ปรับสถานะของคณะกรรมการคาจางจังหวัดลงเหลือเพียงคณะ
อนุกรรมการ ควบคูไปกับคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่าและ
คณะอนุกรรมการอ่ืน ทั้งหมดน้ีทํางานอยูภายใตคณะกรรมการ
คาจาง และไมปรากฏบทบัญญัตวิาดวยการทํางานของคณะกรรมการ
คาจางจังหวัดเปนการเฉพาะเหมือนประกาศฯ ฉบับป พ.ศ. 2540 
ตอมา เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในป
พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 3) ก็ไมมีการระบุตัวตนของคณะอนุกรรมการ
คาจางจงัหวดัไวในกฎหมาย โดยบัญญตัไิวเพียงวา ใหคณะกรรมการ
คาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหน่ึงอยางใดตามท่ีคณะกรรมการคาจางมอบหมาย แตคณะ
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อนุกรรมการพิจารณาคาจางข้ันตํ่าจังหวัดยังคงมีบทบาทอยูในทาง
ปฏิบัติ ภายใตระเบียบคณะกรรมการคาจาง  
  
 (5) การสรรหาตัวแทนฝายลูกจางและตัวแทนฝายนายจาง
ในคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ
 
 กฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าในยุคกอน
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเร่ืองการกําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่า พ.ศ. 2540 ใหอํานาจรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งตัวแทนฝาย
นายจางและลูกจางในคณะกรรมการคาจาง กระท่ังในสมัยประกาศฯ 
พ.ศ. 2540 ไดระบุเพิ่มเติมไวอยางชัดเจนวา การแตงตั้งกรรมการ
ฝายนายจางและลูกจางทั้งในคณะกรรมการคาจางกลางและในคณะ
กรรมการคาจางจังหวัดใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตอมา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ไดปรับมาใหอํานาจคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งภายใต
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซ่ึงผูแทนฝายนายจางและผูแทน
ฝายลูกจางในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2541 กําหนดใหกระทรวงแรงงานเปนผูจัดการ
เลือกตั้ง โดยใหสภาองคการนายจางและสภาองคการลูกจางเสนอ
รายช่ือผูสมัครเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทนฝายนายจางและ
ผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ ผูสมัครตองมีอายุ 25 ปขึ้นไป 
เปนนายจางหรือลูกจางของสถานประกอบกิจการ เปนหรือเคยเปน
กรรมการสมาคมนายจางหรือกรรมการสหภาพแรงงาน สวนผูลง
คะแนนเสียงเลือกต้ังมาจากผูแทนซึ่งกรรมการของสมาคมนายจาง
และสหภาพแรงงานเสนอชื่อแหงละ 1 คน ผูที่ไดรับคะแนนเสียง
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เลือกต้ังสูงสุดตามจํานวนท่ีตองการถือวาไดรับเลือกต้ัง หากคะแนน
เทากันใหจับฉลาก จากนั้นใหสงบัญชีรายช่ือใหรัฐมนตรีแตงตั้งตอไป 
ในกรณีที่ผูไดรับเลือกต้ังพนจากตําแหนงกอนหมดวาระ ใหเลื่อนผูที่
ไดรับคะแนนมากเปนลําดับถัดไปเพื่อทําหนาท่ีแทน โดยดํารง
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
 ตอมาไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบฯ ดังกลาว โดยมีการ
ออกระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหได
มาซ่ึงผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
ไตรภาคี พ.ศ. 2551 การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือใหสมาคมนายจาง
และสหภาพแรงงานในแตละเขตภาคท้ัง 10 เขต เสนอชื่อผูแทนท่ีจะ
สมัครเขารับการเลือกตัง้เปนผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง 
ไมเกนิองคกรละ 1 คน และใหสมาคมนายจางและสหภาพแรงงานแจง
ชื่อผูลงคะแนนเลือกตั้งแหงละ 1 คน 
 ในกรณทีีเ่ขตภาคใดไมมีสมาคมนายจางหรอืสหภาพแรงงาน 
แตมีสถานประกอบกิจการ หรือมีสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน
ไมครบตามจํานวนกรรมการไตรภาคี ใหแจงใหนายจางและคณะ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการสงผูแทนฝายละ 1 คนเพื่อ
เสนอชื่อผูแทนได ในกรณีนี้ใหมีการประชุมผูลงคะแนนเลือกต้ังท่ี
ถูกเสนอชื่อแตละฝาย เพื่อเลือกกันเองเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งตาม
จํานวนที่อธิบดีกําหนด 
 สวนกระบวนการอ่ืนๆ ในการเลือกตั้งมีสวนคลายเดิม 
กระบวนการท่ีเพิ่มข้ึนมีเพียงการเปดชองใหมีการคัดคานการ
เลือกตั้งได
 กลาวโดยสรุป ระเบียบฯ ใหมขยายฐานผูมีสิทธิเสนอชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งและผูลงคะแนนเลือกตั้ง จากเดิมท่ีจํากัดอยูเพียง
สมาคมนายจางและสหภาพแรงงาน เปนการใหสิทธิสถานประกอบ
การท่ีมีลูกจางตั้งแต 50 คนข้ึนไปมีสิทธิเสนอชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง
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และผูลงคะแนนเลือกต้ังได6 กระน้ัน ระบบการคัดเลือกตัวแทนลูกจาง
และตัวแทนนายจางยังเปนระบบท่ีนายจางและลูกจางโดยท่ัวไปมี
สวนรวมอยางจํากัด ไมสามารถมีสวนรวมไดโดยตรง แตการเลือกตั้ง
ดําเนินไปผานระบบตัวแทน (สมาคมนายจางและสหภาพแรงงาน) 
อีกท้ังสิทธิยังจํากัดอยูเฉพาะสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 
50 คนขึ้นไปเทาน้ัน 
 จากขอมูลรายงานองคกรแรงงานของกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน ป พ.ศ. 2552 แสดงใหเห็นวา ในสวนขององคกร
ลูกจาง สหภาพแรงงาน (กิจการเอกชน) มีทั้งส้ิน 1,282 แหง มี
จํานวนสมาชิก 352,400 คน (คิดเปนรอยละ 1 ของแรงงานท้ังหมด) 
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจมจีาํนวน 44 แหง จาํนวนสมาชกิ 169,940 
คน และในสวนขององคกรนายจาง สมาคมนายจางมี 377 แหง และ
สภาองคการนายจางมี 12 แหง ดังนั้น การมีสวนรวมในกระบวนการ
คัดเลอืกตวัแทนลูกจางและนายจางจงึเปนไปในวงแคบมาก มิพกัตอง
พดูถงึวา สทิธใินการเลอืกตัง้จาํกัดอยูทีอ่งคกรละ 1 เสยีง โดยไมคํานงึ
ถึงจํานวนสมาชิกในองคกรน้ันวามีมากนอยอยางไร 

 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ตารางท่ี 2: จํานวนองคกรแรงงาน 
ป พ.ศ. 2552) 

 ในสวนของการคัดเลือกตัวแทนฝายนายจางและลูกจาง
ในคณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันตํ่าจังหวัด ไดมีการออกระเบียบ
คณะกรรมการคาจางวาดวยคณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันตํ่า
จังหวัด พ.ศ. 2547 โดยใชระบบคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือก
และเสนอรายชื่อผูแทนฝายลูกจางและผูแทนฝายนายจาง มีผูวา
6เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปตองมีคณะ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เมื่อมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
จึงมีคุณสมบัติเขาขายท่ีจะมีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือกตัวแทนฝายลูกจางได 
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ราชการจังหวัดเปนประธาน กระบวนการจะเร่ิมตนโดยใหจังหวัดท่ีมี
องคกรนายจางหรือองคกรลูกจางต้ังแต 3 องคกรข้ึนไปเสนอรายชื่อ
ไมเกนิองคกรละ 3 คน สวนจงัหวดัท่ีไมมีหรือมีไมครบใหนายจางและ
ลูกจางในจังหวัดน้ันสมัครเขารับการคัดเลือกควบคูไปดวย โดยคณะ
กรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการคัดเลือก
 ตอมา ระเบียบคณะกรรมการคาจางวาดวยการไดมาและการ
พนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางข้ันตํ่า
จังหวัด พ.ศ. 2552 กําหนดใหสภาองคการนายจางและสภาองคการ
ลูกจางเสนอรายชื่อไมเกินองคการละ 3 คน และใหประกาศเชิญชวน
ใหสหพนัธนายจาง สมาคมนายจาง สหพนัธแรงงาน สหภาพแรงงาน 
นายจางและลูกจางในจังหวัดน้ันๆ สมัครเขารับการคัดเลือก โดยมี
คณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการคัดเลือก โดยใหพิจารณาวา ผูที่
ไดรับคัดเลือกตองไมมาจากสถานประกอบกิจการเดียวกัน ยกเวน
อนุกรรมการฝายลูกจางที่มาจากองคการลูกจาง ตองมาจากหลาก
หลายประเภทกิจการ ยกเวนจงัหวดันัน้มสีถานประกอบกิจการไมมาก 
ใหมีผูสมัครจากสภาองคการนายจางและสภาองคการลูกจาง รวมถึง
สหพนัธนายจาง สมาคมนายจาง สหพนัธแรงงาน และสหภาพแรงงาน 
ไดรับคัดเลือกรวมอยูดวย 

2.6 อัตราคาจางขั้นตํ่าหลายอัตรา

  ดังที่ ไดกลาวแลววา การบังคับใชอัตราคาจางข้ันตํ่า
เมื่อแรกเร่ิมครอบคลุมเฉพาะเขตเมือง กลาวคือ เฉพาะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี โดยมีอัตรา
คาจางเพยีงอัตราเดียว กระท่ังประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองอัตรา
คาจางข้ันตํา่ ฉบับท่ี 4 ลงวันท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2517 จงึไดครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ (ยกเวนจังหวัดพะเยา) และเร่ิมมีการกําหนดอัตรา
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คาจางขั้นตํ่ามากกวา 1 อัตราเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2517 โดยอัตรา
คาจางในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทากับ 20 บาท 
ในเขตทองที่ภาคกลาง ภาคใต และอีก 4 จังหวัดในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื (จงัหวดัอุดรธานี นครราชสมีา ขอนแกน และอุบลราชธาน)ี 
เทากับ 18 บาท และในเขตทองที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เทากับ 16 บาท 
 อตัราคาจางขัน้ตํา่หลายอัตราในชวงตนแบงตามภูมิภาค เชน 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ยกเวน
จังหวัดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีลักษณะเฉพาะเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนในภูมิภาคตน จึงมีอัตราคาจางข้ันตํ่าแตกตางจากจังหวัด
ทั่วไปในภูมิภาค โดยจังหวัดเหลานั้นจะมีอัตราคาจางข้ันตํ่าอยูใน
ระดับเดยีวกับเขตทองทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ตวัอยางเชน 
จังหวัดเชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี นครราชสีมา เปนตน 
 ในยุคแรก จังหวัดในเขตทองท่ีภาคกลางและภาคใตจะได
รับอัตราคาจางข้ันตํ่าสูงกวาจังหวัดในเขตทองท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ดูประกาศฯ ฉบับท่ี 4 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 
2517 ถึงฉบับท่ี 10 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2523) จวบจนกระท่ัง
ประกาศฯ ฉบับท่ี 11 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2524 ที่อัตราคาจาง
ในเขตทองที่ทั่วประเทศ ไมวาจะอยูในภูมิภาคใด ก็ไดรับอัตราคาจาง
ขัน้ตํา่เทากัน อตัราคาจางข้ันตํา่ท่ีแตกตางออกไปจากจังหวัดสวนใหญ
คือกลุมจงัหวดัพเิศษ ในยคุน้ันไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม ระนอง พังงา ภูเก็ต ชลบุรี 
สระบุรี นครราชสีมา และเชียงใหม (ดูประกาศฯ ฉบับท่ี 11 ลงวันที่ 
15 กันยายน พ.ศ. 2524 ถงึประกาศฯ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สงัคม ฉบบัท่ี 1 ลงวันที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2543) ในกลุมจังหวัดพเิศษ
เหลานี้มีชั้นอัตราคาจางข้ันตํ่าแตกตางกันดวย แตไมเกิน 3 ชั้น
 นับจากประกาศฯ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
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ฉบับท่ี 2 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อัตราคาจางข้ันตํ่าเริ่มมี
หลากหลายอัตรา ซึ่งสะทอนความแตกตางของแตละจังหวัด โดย
เปนผลพวงของแนวคิดการกระจายอํานาจใหแตละจังหวัดมีสวน
ในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํา่เบ้ืองตนผานกลไกคณะ(อน)ุกรรมการ
คาจางจังหวัด จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 
2545 อัตราคาจางข้ันตํ่าไดเพิ่มข้ึนจากเดิม 3 อัตรา เปน 8 อัตรา และ
เพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดดเปน 16 อัตรา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 
เปน 20 อัตรา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550  และปจจุบันมีทั้งสิ้น 
32 อัตรา  

 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ภาพที่ 2: จํานวนอัตราคาจาง
ขั้นตํ่าท่ัวประเทศ) 

 เปนที่นาสังเกตดวยวา เมื่อระยะเวลาผานไป นับวันชองวาง
ระหวางอัตราคาจางขั้นตํ่าสูงสุดกับอัตราคาจางขั้นตํ่าต่ําสุดย่ิงถาง
กวางข้ึน จากหางกัน 4 บาท (20 บาท กับ 16 บาท) ในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2517 เปนหางกัน 12 บาท (73 บาท กับ 61 บาท) ในป พ.ศ. 
2530 เปน 32 บาท (162 บาท กับ 130 บาท) ในป พ.ศ. 2541 และเปน 
62 บาท (221 บาท กับ 159 บาท) ในปจจุบัน 

 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ภาพที่ 1: อัตราคาจางข้ันตํ่าเฉลี่ย 
สงูสุด ตํา่สุด และสวนตางระหวางอตัราสูงสุดและต่ําสดุ ตัง้แตป พ.ศ. 2516 
ถึงปจจุบัน) 

 ทั้งนี้ควรกลาวดวยวา กฎหมายวาดวยคาจางข้ันตํ่าตั้งแต
ฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบันกําหนดหลักการวา การกําหนดอัตรา
คาจางข้ันตํ่าจะกําหนดใหใชเฉพาะกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง



346 : การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพ่ือสรางเศรษฐกิจที่เปนธรรม: กรณีศึกษากฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า
      และกฎหมายวาดวยระบบประกันสังคม

หรือทุกประเภทหรือในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได กระน้ัน ที่ผานมา
มีเพยีงการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํา่แตกตางกันไปตามแตละทองถิน่
เทานั้น ยังไมเคยมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าแยกตามประเภท
ของกิจการหรืออุตสาหกรรมแตอยางใด 

2.7 ระยะหางระหวางการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าแตละครั้ง 
 
 ในชวงแรกหลังจากการเกิดข้ึนของกฎหมายวาดวยอัตรา
คาจางข้ันตํ่า การปรับคาจางข้ันตํ่าเกิดข้ึนบอยคร้ังมาก โดยเฉพาะ
ในชวงป พ.ศ. 2516-2518 มีการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าท้ังสิ้น 5 คร้ัง 
กลาวเฉพาะการปรับอัตราคาจางในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อตัราคาจางเพิม่ข้ึนจาก 12 บาท เปน 16 บาท (รอยละ 33) 
ในเวลา 9 เดือน เพิ่มตอไปเปน 20 บาท (รอยละ 25) ในอีก 5 เดือน
และเพิ่มเปน 25 บาท (รอยละ 25) ในอีก 7 เดือนตอมา กลาวคือ 
ในระยะเวลาประมาณ 21 เดือนนับจากประกาศใชอัตราคาจางข้ันตํ่า
คร้ังแรก อัตราคาจางข้ันตนในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 108 โดยประมาณ
 จากภาพท่ี 3 (ซึ่งวิเคราะหเฉพาะการปรับอัตราคาจางครั้ง
สําคัญ กลาวคือ เปนการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ัวประเทศ และ/หรือ 
เปนการปรับอัตราคาจางข้ันตํา่ท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงอัตราสูงสุด 
และ/หรือ อตัราต่ําสุด) ชีใ้หเหน็วา การปรับอัตราคาจางข้ันตํา่โดยเฉล่ีย
เกิดข้ึนทกุ 12.78 เดอืน หรือประมาณ 1 ป กระน้ัน หากพจิารณาขอมูล
ตั้งแตป พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2554 พบวา  บางปปฏิทินไมมีการปรับ
อัตราคาจางขั้นตํ่าเลย ไดแก ป พ.ศ. 2519 2527 2529 2531 2540 
2542 2543 และ 2552 บางปปฏิทินมีการปรับมากกวา 1 คร้ัง เชน 
ป พ.ศ. 2517 ปรับ 3 คร้ัง พ.ศ. 2532 2537 2548 และ 2551 ปรับ 
2 คร้ัง 
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 หากนับระยะหางระหวางการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าแตละ
คร้ังคิดเปนหนวยเดือน พบวา ชวงท่ีไมมีการปรับอัตราคาจาง
ขัน้ตํา่เปนระยะเวลายาวนานทีส่ดุคือชวงระหวางเดอืนมกราคม พ.ศ. 
2541 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 คิดเปน 36 เดือน รองลงมาคือ
ชวงระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2518 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 
คิดเปน 32 เดือน ชวงระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2528 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2530 และระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2541 คิดเปน 25 เดือน ชวงเวลาสวนใหญคือชวงที่
ประเทศไทยเผชิญปญหาเศรษฐกิจหรือการเมือง ในชวงระหวางป 
พ.ศ. 2540-2544 มีการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าเพียง 1 คร้ังเทานั้น
ในป พ.ศ. 2541  

 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ภาพที ่3: ระยะหางระหวางการปรับ
อัตราคาจางขั้นตํ่าแตละคร้ัง) 

 หากพิจารณาในชวงหลังป พ.ศ. 2540 พบวา ในหลายชวง 
อตัราการเตบิโตของอตัราคาจางข้ันตํา่อยูตํา่กวาอัตราเงนิเฟอ ในชวง
ทีไ่มมีการปรับอัตราคาจางข้ันตํา่เปนชวงทีลู่กจางไดรับผลกระทบจาก
อาํนาจซือ้ทีล่ดลงมาก ปญหาดังกลาวรุนแรงในชวงตนทศวรรษ 2540 
แตนับต้ังแตทศวรรษ 2550 เปนตนมา อัตราการเติบโตของอัตรา
คาจางขั้นตํ่าเติบโตสอดคลองกับอัตราเงินเฟอ
 
 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ภาพท่ี 4: อตัราการเติบโตของอัตรา
คาจางขั้นตํ่าเทียบกับอัตราเงินเฟอ ระหวางป พ.ศ. 2540-2554)
 
 ในแงของอัตราคาจางแทจริง (real wage) ซึ่งสะทอนอํานาจ
ซือ้จรงิของแรงงาน ศนูยวจิยัเศรษฐกจิและธรุกิจ ธนาคารไทยพาณชิย 
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ไดเปรียบเทียบการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ 
ราคาคงท่ี และอัตราคาจางแทจริง โดยใชป พ.ศ. 2544 เปนปฐาน พบ
วา จากป พ.ศ. 2544 ถึงป พ.ศ. 2553 ในขณะท่ีผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเติบโตข้ึนรอยละ 48 อัตราคาจางแทจริงกลับเพิ่มข้ึน
เพียงรอยละ 2 เทาน้ัน7 ขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวา ความเคล่ือนไหว
ของรายไดจรงิและอํานาจซือ้ในระบบเศรษฐกิจไทยเปนไปอยางจาํกัด 
แมวาเศรษฐกิจขยายตัวข้ึนมากในชวงสิบปที่ผานมา ซึ่งสะทอนถึง
การแบงสรรผลตอบแทนตอปจจัยการผลิตที่ไมเปนธรรมในระบบ
เศรษฐกิจ 

2.8 อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ

 อัตราคาจางตามมาตรฐานฝ มือเปนแนวคิดใหมที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับอัตราคาจางข้ันตํ่าใหสูงข้ึนในกรณีที่มี
มาตรฐานฝมือแรงงานในบางสาขาอาชีพ แนวคิดน้ีถูกบัญญัติใน
กฎหมายคร้ังแรกในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2551 โดยกําหนดให “ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจางศกึษาและพจิารณาขอเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือ
ที่กําหนดไวโดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตอง
ไมตํ่ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่าที่คณะกรรมการคาจางกําหนด” (มาตรา 
87 วรรค 3)
 ตอมา คณะกรรมการคาจางมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2554 ใหกําหนดอตัราคาจางตามมาตรฐานฝมือ รวม 

7 ศนูยวจิยัเศรษฐกจิและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณชิย, “Thailand: Tougher Challenges, 
Bigger Opportunities,” SCB Annual Conference on the Economy, 3 กันยายน 2553 
อางอิงจาก สฤณี (2554), ความเหล่ือมล้ําฉบับพกพา, สํานักงานปฏิรูป.
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3 กลุมสาขาอาชีพ (ชางเคร่ืองกล ภาคบริการ ชางไฟฟา อเิล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอร) 11 สาขาอาชีพ โดยใชมาตรฐานฝมือแรงงานแหง
ชาติ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เปน
เกณฑวัดคาทักษะฝมือ ความรู ความสามารถ ไดแกสาขาอาชีพ
ดังตอไปน้ี ชางสีรถยนต ชางเคาะตัวถังรถยนต ชางซอมรถยนต ผู
ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทย นักสงเสริมสุขภาพแบบองค
รวมสปาตะวันตก (หัตถบําบัด) ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร ชางไฟ
ฟาภายในอาคาร ชางไฟฟาอตุสาหกรรม ชางเคร่ืองปรับอากาศในบาน
และการพาณิชยขนาดเล็ก ชางอิเล็กทรอนิกส (โทรทัศน) โดยแตละ
สาขาอาชีพ แยกมาตรฐานฝมือออกเปน 2-3 ระดับ อัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือสูงสุดอยูทีร่ะดับ 510 บาทตอวนั (สาขาอาชีพพนกังาน
นวดไทย ระดับ 3) ตํ่าสุดอยูที่ระดับ 275 บาทตอวัน (สาขาอาชีพชาง
ซอมรถยนต ระดับ 1) 
 ทัง้นี ้ลูกจางตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหง
ชาติในแตละสาขาอาชีพและแตละระดับ ตามประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในแตละสาขาอาชีพ จึงจะไดรับอัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือ การทดสอบดังกลาวเปนการทดสอบฝมือ 
ความรู ความสามารถ และทัศนคตใินการทํางานของผูประกอบอาชีพ
ในสาขาตางๆ จากผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 1 หมายถึง ผูที่มีฝมือ
และความรูพื้นฐานในการทํางาน ปฏิบัติงานภายใตคําแนะนําของ
หัวหนางาน โดยตองมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป มีประสบการณทํางาน
เกี่ยวกับสาขาอาชีพ หรือผานการฝกฝมือแรงงานตามมาตรฐานฝมือ
แรงงานของแตละอาชีพ หรือจบการศึกษาไมตํ่ากวาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 2 หมายถึง ผูที่มีฝมือ
ระดับกลาง มีความรู ความสามารถ ทกัษะ ในการใชเครือ่งมืออปุกรณ
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ไดดี และมีประสบการณในการทํางาน สามารถใหคําแนะนาํผูใตบังคบั
บัญชาได โดยตองมีประสบการณทํางานหรือประกอบอาชีพไมนอย
กวา 1 ป หรือ 2 ป แลวแตสาขาอาชีพ นับตั้งแตไดรับหนังสือรับรอง
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติระดับ 1 หรือไดคะแนนสอบไมตํ่ากวา
รอยละ 80 ในระดับ 1 สามารถเขาสอบไดทนัทโีดยไมตองรอเวลาตาม
ที่กําหนด
 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 3 หมายถึง ผูที่มีฝมือ
ระดับสูง สามารถวิเคราะห วินิจฉัย ตัดสินใจ แกไขปญหา นําความรู
และทักษะมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีใหมได โดยตองมีประสบการณ
ทํางานหรือประกอบอาชีพไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป แลวแตสาขา
อาชีพ นับต้ังแตไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ระดับ 2 หรือไดคะแนนสอบไมตํ่ากวารอยละ 80 ในระดับ 2 สามารถ
เขาสอบไดทันทีโดยไมตองรอเวลาตามท่ีกําหนด
 กฎหมายน้ีไมมีผลบังคบัใชกับราชการสวนกลาง สวนภมิูภาค 
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ นายจางท่ีจางลูกจางทํางานบาน ทํางานที่
ไมไดแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือ
ขนถายสินคาเรือเดินทะเล รับงานไปทําท่ีบาน งานเกษตรกรรม การ
ประมงท่ีไมใชการประมงทะเล ซึ่งไมไดจางลูกจางตลอดป และไมได
ใหลูกจางทํางานในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงาน
ดังกลาว
 การบังคบัใชอตัราคาจางตามมาตรฐานฝมือเปนกลไกในการ
ยกระดับอัตราคาจางข้ันตํา่ใหสงูข้ึนตามทักษะ ความรู ความสามารถ 
และประสบการณของลูกจาง ทั้งยังมีสวนสําคัญในการสรางแรงจูงใจ
ใหลูกจางพฒันาผลิตภาพ (productivity) ของตนเอง ซึง่จะไดรับอัตรา
คาจางท่ีสูงขึ้นเปนรางวัลตามระดับผลิตภาพที่เพิ่มข้ึน 

 (โปรดดูเอกสารแนบประกอบ - สรุปมาตรฐานฝมือแรงงานแหง
ชาติ และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ)
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2.9 อัตราคาจางขั้นตํ่ารายช่ัวโมง

 นอกจากการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนรายวันสําหรับ
ลูกจางแลว ในระบบอัตราคาจางขั้นตํ่ายังมีการกําหนดอัตราคาจาง
ขั้นตํ่ารายช่ัวโมงอีกดวย แนวคิดน้ีเริ่มตนจากประกาศกระทรวง
แรงงาน ลงวันที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เนือ่งจากสถานประกอบการ
บางแหงมีการจางงานเปนรายช่ัวโมงตามความจําเปนและประเภท
ของกิจการ อีกท้ังมีนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ตองการหารายได
พเิศษเพิม่ข้ึนเปนจาํนวนมาก จงึกําหนดอัตราคาจางขัน้ตํา่รายช่ัวโมง
ชั่วโมงละ 25 บาท สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15 ปขึ้นไป 
ที่ทํางานไมเต็มเวลาในกิจการขายสินคาและบริการลูกคา งานวิจัย
ตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวก
ซื้อ และงานคลังสินคาที่ปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย ในชวงเปด
ภาคเรียนปกติไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง และในชวงปดภาคเรียนวันละ
ไมเกิน 7 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตองมีเอกสารแสดงสถานภาพออกโดยสถาน
ศึกษา ใหแตงเครื่องแบบระหวางทํางาน และหามทํางานในสถานที่
เลนการพนัน สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา 
นํา้ชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอืน่จาํหนายและบริการ โดยมีผูบําเรอสาํหรับ
ปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการ
นวดใหแกลูกคา
 ตอมา ประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องอัตราคาจางราย
ชั่วโมง สําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 ปรับเพิ่มอัตราคาจางข้ันตํ่ารายช่ัวโมงเปนชั่วโมงละ 30 
บาท
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2.10 ขอเสนอในการปฏิรูประบบการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า 
 
 ในการวิเคราะหวิวัฒนาการ สภาพการณ และปญหาของ
กฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน พบวากระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ามีพัฒนาการ
ดานบวกในดานการคุมครองแรงงานในหลายประเด็น ตัวอยางเชน 
ความครอบคลุมของอัตราคาจางข้ันตํ่าทั่วประเทศ การเพิ่มสัดสวน
จํานวนตัวแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการคาจางจนถึงระดับท่ี
เทาเทียมกับตัวแทนฝายนายจางและฝายรัฐบาล กฎการลงคะแนน
ในคณะกรรมการคาจางท่ีเปดพืน้ทีใ่หฝายลูกจางสามารถแสดงอํานาจ
ตอรองไดในบางระดับ (แตผลลัพธของการตอรองเปนอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอ่ืนๆ มากมาย 
นอกเหนอืจากกฎการลงคะแนน)8 การเกิดข้ึนของคณะ(อน)ุกรรมการ
คาจางข้ันตํา่จังหวดั การยกเลิกขอยกเวนในการบังคับใชอตัราคาจาง
ขั้นตํ่ากับลูกจางทดลองงาน การลดจํานวนชั่วโมงการทํางานปกติ
ของลูกจางในเชิงโครงสราง การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ารายช่ัวโมง
สําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา การเพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหคณะ
กรรมการคาจางสามารถใหคําแนะนําในเชิงโครงสรางตอรัฐบาลและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการปรับคาจาง นโยบายคาจางและการพัฒนา
ระบบคาจางได รวมถึงพัฒนาการลาสุดคือการเกิดข้ึนของอัตรา
คาจางตามมาตรฐานฝมือ เปนตน
 กระน้ัน หากพิจารณาในมิติดานความเปนธรรม กฎหมาย
วาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ายังมีชองวางใหมีการปฏิรูปเพื่อ
เพิ่มความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ําไดในอีกหลายประเด็น 
ไดแก

8 โปรดดู ปกปอง (2552) ประกอบประเด็นวาดวยอํานาจในตลาดแรงงาน 
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 (1) การปรับแนวคิดวาดวยอตัราคาจางขัน้ตํา่สูแนวคิดคาจาง
เพื่อชีวิต (living wage) 

 หากโจทยของการปฏิรูประบบอัตราคาจางข้ันตํ่าอยูที่การ
เพิม่ความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ํา แนวคิดวาดวยอตัราคาจาง
ขั้นตํ่าควรปรับจากอัตราคาจางที่เพียงพอสําหรับใหแรงงานไรฝมือ 
(หรือแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ) 1 คน สามารถดํารงชีพอยูไดตาม
อัตภาพ ซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑตามอนุสัญญาฉบับท่ี 131 
ขององคกรแรงงานระหวางประเทศ มาเปนอัตราคาจางเพื่อชีวิต 
(living wage) หรือระดับคาจางท่ีทําใหแรงงานสามารถเล้ียงดูตัวเอง
และครอบครัวไดอยางสมศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีระดับมาตรฐาน
การครองชพีทีอ่ยูไดอยางภาคภมิูใจ สามารถธาํรงความเคารพนบัถอื
ในตวัเอง อกีท้ังเปนระดับคาจางท่ีทาํใหแรงงานมีหนทางและเวลาวาง
เพยีงพอทีจ่ะมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 
ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของสังคม 
 เปาหมายสําคัญของคาจางเพื่อชีวิตก็คือ การเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตใหกลุมแรงงานซ่ึงไดรับคาจางในระดับตํ่าที่สุด เพื่อสรางชีวิตที่
ดีและมีเสรีภาพที่แทจริง คาจางเพื่อชีวิตมีความแตกตางจากคาจาง
ขั้นตํ่า เนื่องจากคาจางขั้นตํ่าโดยมากมักถูกกําหนดไวตํ่ากวาระดับ
คาจางเพือ่ชวีติ ซึง่ทําใหแรงงานไมสามารถเติมเตม็เปาหมายขางตน
ได โดยเฉพาะเปนระดับรายไดที่ไมเพียงพอสําหรับการเล้ียงดู
ครอบครัว หลักการของกลุมเคล่ือนไหวเรียกรองคาจางเพื่อชีวิตก็คือ 
คาจางขั้นตํ่าควรสะทอนระดับคาจางเพื่อชีวิต
 ประเด็นถกเถยีงทางวชิาการเกีย่วกับคาจางเพือ่ชวีติทีส่าํคญั
อยางย่ิงประเด็นหนึ่งก็คือ วิธีการคํานวณระดับคาจางเพื่อชีวิต 
หลกัการใหญก็คือ คาจางเพือ่ชวีติคอืคาจางสทุธทิีส่ามารถตอบสนอง
ความตองการพ้ืนฐาน เชน คาอาหาร คาท่ีอยูอาศัย คาพลังงาน ของ
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ครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งได ทั้งนี้ รายการและมูลคาของสินคา
พื้นฐานของแตละพื้นที่มีความแตกตางกันตามลักษณะเฉพาะของ
แตละพื้นที่นั้น บางระเบียบวิธีเสนอใหเผื่อยอดเงินออมเขาไวในการ
คํานวณดวย
 ในบางกรณี คาจางเพือ่ชวีติมีคาเทากับระดับคาจางทีแ่รงงาน
เตม็เวลาคนหนึง่สามารถเลีย้งครอบครวัทีมี่ขนาดเฉลีย่ 4 คน ณ ระดับ
เสนความยากจนได ในบางกรณีก็ใชรายจายพื้นฐานของครอบครัว
ทีท่าํใหใชชวีติทีดี่และปลอดภัยได (Basic Budget) เปนหลักในคํานวณ
แทนเสนความยากจนซ่ึงมีแนวโนมจะมีระดับตํ่ากวาสภาพความเปน
จริงทางเศรษฐกิจ 
 ในบทความเร่ือง “Making the Federal Minimum Wage 
a Living Wage” (2007) โรเบิรต โพลลิน (Robert Pollin) ประเมิน
คาจางเพื่อชีวิตจากการใชเสนความยากจนท่ีปรับใหสอดคลองกับ
คาครองชีพจริงเปนหลักในการคํานวณ (รอยละ 130-140 ของเสน
ความยากจน) สาํหรับแรงงานท่ีเปนแมเลีย้งลูกคนเดียว (single mom) 
ซึง่มีลูก 2 คน โดยไมมีวนัหยดุพกัผอนและไมมีประกันสขุภาพ ผลท่ีได
คือ 11.50 เหรยีญสหรัฐตอชัว่โมง แตในพืน้ทีค่าครองชีพสงู อาจสูงถึง 
14.40 เหรียญสหรัฐตอชั่วโมง แตหากคํานวณโดยใช Basic Budget 
เปนหลักเหมือนดังงานของนักวิจัยใน Economic Policy Institute 
คาจางเพื่อชีวิตสําหรับแรงงานคนเดียวกันจะสูงถึง 17.50 เหรียญ
สหรฐัตอชัว่โมง หากใชชวีติอยูในเมอืงลนิคอลน มลรัฐเนบราสกา และ
จะสงูถงึ 31.60 เหรยีญสหรฐัตอชัว่โมง หากใชชวีติอยูในเมอืงบอสตนั 
มลรัฐแมสซาชูเซตส 
 นกัเศรษฐศาสตรกระแสหลักมาตรฐานมักทํานายวา การข้ึน
อัตราคาจางขั้นตํ่านํามาซ่ึงการจางงานที่ลดลง เพราะแรงงานมีราคา
แพงขึ้น ทําลายบรรยากาศในการลงทุน ทําใหสินคาราคาแพงขึ้น 
เพราะตนทนุสูงขึน้ และอาจสรางอปุสรรคตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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 กระน้ัน โพลลินยกผลการศึกษาของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
คาจางเพื่อชีวิตเพื่อแสดงใหเห็นวาผลลัพธไมจําเปนตองเปนไปดัง
คําทํานายของนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักมาตรฐานเสมอไป งาน
วจิยัหลายช้ินชีว้า ตนทนุการจางแรงงานระดับลางท่ีสงูข้ึนไมสงผลให
เกิดการปลดคนออกจากงานหรือการยายฐานการผลิตไปยังเมืองอ่ืน
ที่มีระดับคาจางข้ันตํ่าตํ่ากวาแตอยางใด แตระดับคาจางท่ีปรับสูงขึ้น
สงผลใหเกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจโดย (1) การข้ึนราคาสินคา (2) 
การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ในกระบวนการผลิต และ (3) การ
กระจายรายไดระหวางนายจางและลูกจาง
 ตัวอยางเชน ผลการศึกษาของเมืองนิวออรลีนส ซึ่งมีการ
เสนอใหขึ้นคาจางข้ันตํ่าเพิ่มข้ึนอีก 1 เหรียญสหรัฐตอชั่วโมง ในป 
ค.ศ. 1999 แสดงใหเห็นวา การเพิ่มคาจางข้ันตํ่าใหสูงข้ึนเพิ่มตนทุน
แกบริษัทนอยกวารอยละ 1 (ประมาณรอยละ 0.9) ของตนทุนปฏิบัติ-
การท้ังหมดของบริษัท 12,682 แหงในเมืองนั้น ทั้งนี้ ตนทุนที่เพิ่มข้ึน
ของบริษัทที่มีขนาดยิ่งเล็กย่ิงตํ่ากวาคาเฉลี่ย (ประมาณรอยละ 0.5) 
อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือภัตตาคาร (ตนทุนเพิ่ม
รอยละ 2.2) และโรงแรม (ตนทุนเพิ่มรอยละ 1.7) ซึ่งใชแรงงานคาจาง
ตํ่าเปนจํานวนมาก
 หรือการข้ึนคาจางข้ันตํ่าของเมืองซานตาเฟ จาก 5.15 
เหรียญสหรัฐตอชั่วโมง เปน 8.50 เหรียญสหรัฐตอชั่วโมง เมื่อเดือน
มกราคม ค.ศ. 2004 ทาํใหราคาสินคาในภตัตาคาร (ซึง่เปนภาคธรุกิจ
ที่จางแรงงานราคาถูกมาก และไดรับผลกระทบโดยตรงจากการข้ึน
คาจางขั้นตํ่า) เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 3 อันเปนผลมาจากตนทุนดาน
แรงงานท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งไมไดสงผลกระทบตอความตองการซ้ือสินคา
และบริการของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ 
 ผลการศึกษาเหลานีช้ีใ้หเหน็วา ตนทุนของธรุกิจทีเ่พิม่สูงขึน้
จากการข้ึนคาจาง ไมทาํใหเกดิการปลดคนงาน ไมสงผลใหเกดิการลด
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ชัว่โมงทํางาน ไมสงผลใหธรุกิจยายฐานการผลิตไปยังเมอืงอืน่ บริษทั
ปรับตัวรับมือคาจางท่ีสงูขึน้ดวยการข้ึนราคาสินคา กระน้ัน ราคาก็มิได
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
 นอกจากน้ัน คาจางท่ีเพิ่มข้ึนสงผลใหมีการพัฒนาผลิตภาพ
มากข้ึน การเปล่ียนงานมีแนวโนมลดลง ชวยลดตนทุนการรับคนงาน
ใหมและลดตนทนุการพฒันาแรงงาน (หากแรงงานลาออกบอย ก็ตอง
จัดการฝกอบรมแรงงานใหมเรื่อยๆ)
 อีกท้ังคาจางที่สูงขึ้นยังสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการ
กระจายรายไดระหวางนายทุนและแรงงานในทิศทางท่ีเทาเทียมข้ึน 
นัน่คือ กําไรท่ีลดลงของนายทุนแบงมาเปนคาจางท่ีเพิม่ข้ึนของลูกจาง 
หากไมสามารถข้ึนราคาสินคาหรือเพิม่ผลิตภาพเพือ่ชดเชยตนทนุท่ีสงู
ขึน้ไดเตม็ท่ี คาจางเพือ่ชวีติชวยเพิม่คุณภาพชวีติของแรงงานกลุมลาง
สุดใหดีขึ้น ทั้งยังมีผลชวยยกระดับคาจางของแรงงานกลุมขางเคียง
กันดวย ทั้งหมดน้ีทําใหแรงงานลดการพ่ึงพิงความชวยเหลือจากรัฐ 
รัฐเองก็สามารถลดคาใชจายดานสวัสดิการลง โดยใหเอกชนรวมรับ
ภาระในการสรางสังคมท่ีเปนธรรม
 นอกจากมิติเรื่องสิทธิในการดํารงชีวิตอยางสมศักด์ิศรีความ
เปนมนุษยและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจแลว คาจางเพื่อชีวิตยัง
เปนเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มระดับการใชจายในระบบเศรษฐกิจ
อันเปนฐานสรางความเติบโตแกระบบเศรษฐกิจภายใตเศรษฐทัศน
แบบ “ลางขึ้นบน” (Bottom-Up) ซึ่งไมศรัทธาในผลรินไหลสูเบื้องลาง 
(Trickle-down Effects) เพราะมองวาเศรษฐกจิจะดตีองมีฐานลางของ
เศรษฐกิจที่เขมแข็ง หากเศรษฐกิจเบื้องลางหรือเศรษฐกิจรากหญา
ดี เศรษฐกิจสวนบนและเศรษฐกิจสวนรวมจะดีตามไปดวย การเพิ่ม
อํานาจซื้อและยกระดับชีวิตความเปนอยูของแรงงานเปนปจจัย
พื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน ทั้งยังสอดคลอง
กับสภาพปญหาเศรษฐกจิในปจจบัุนท่ีควรเพิม่ความสําคัญของอาํนาจ
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ซื้อภายในประเทศในฐานะเช้ือเพลิงแหงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
มากข้ึน โดยลดสัดสวนของการพ่ึงพงิภาคตางประเทศลงจากเดิม เพือ่
ลดความเส่ียงและความผันผวนของเศรษฐกิจ  
 ในกรณีของประเทศไทย หากทางเลือกของสังคมตองการ
เพิ่มความเปนธรรมในตลาดแรงงาน เชน ใหมีการกระจายผลไดหรือ
สวนเกินระหวางลูกจางและนายจางอยางเทาเทียมข้ึน ใหลูกจางและ
ครอบครัวมีมาตรฐานคุณภาพชวีติท่ีดี และตองการเพิม่อํานาจตอรอง
ของลูกจางในตลาดแรงงาน แนวคิดเบื้องหลังในการกําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่าควรเปนอัตราคาจางเพื่อชีวิต ทั้งนี้ ผูกําหนดนโยบาย 
นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 
ควรรวมกันผลิตบทสนทนาสาธารณะและทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ระดับอัตราคาจางเพื่อชีวิตท่ีเหมาะสมในกรณีของประเทศไทย9 
ระเบียบวิธีการคํานวณซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกันระดับหน่ึงและ
เหมาะสมกับบริบทจริงของสังคมเศรษฐกิจไทย ผลกระทบของ
การปรับระดับอัตราคาจางข้ันตํ่าใหเปนอัตราคาจางเพื่อชีวิตตอผูมี
สวนไดสวนเสยีตางๆ ทัง้กลุมลูกจาง นายจาง ผูบริโภค และเศรษฐกิจ
สวนรวม รวมถึงลําดับข้ันในการดําเนินนโยบาย 
 กรอบแนวคิดเบื้องตนของผูวิจัยคือ อัตราคาจางข้ันตํ่าควร
จะสะทอนระดับอัตราคาจางเพื่อชีวิต อัตราคาจางเพื่อชีวิตไมจําเปน

9 บทความวิจัยนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อคํานวณหาระดับอัตราคาจางเพื่อชีวิตท่ีเหมาะสม แต
จากการสํารวจขอเสนอของฝายตางๆ ในเบือ้งตนพบวาแตละฝายเสนอระดบัอัตราคาจางท่ีตน
เห็นวาเปนธรรมแตกตางกัน (อาจจะยังไมถึงระดับอัตราคาจางเพื่อชีวิต) ตัวอยางเชน คณะ
กรรมการสมานฉนัทแรงงานไทยและเครอืขายองคกรแรงงานเสนอ 421 บาทตอวนัทัว่ประเทศ 
(ราง)ขอเสนอการปฏิรูประบบแรงงานของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) โดยคณะอนุกรรมการ
ปฏิรูประบบแรงงาน ซึ่งมี รศ.ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ เปนประธาน เสนอระดับคาจางท่ีพอ
จะทําใหชีวิตดํารงอยูไดอยางปกติวันละ 250 บาท สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสํารวจ
อัตราคาจางที่เหมาะสม พบวาโดยภาพรวมทั่วประเทศอยูในระดับ 226.67 บาทตอวัน และ
ผลสํารวจอัตราคาจางของกระทรวงแรงงานพบวา อัตราคาจางตามอัตภาพเฉลี่ยท่ัวประเทศ
คือ 195.41 บาท และคาจางตามคุณภาพชีวิตเฉลี่ยท่ัวประเทศคือ 211.23 บาท เปนตน 
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ตองเปนอัตราเดียวกันในทุกเขตทองท่ีทั่วประเทศ หากควรสะทอน
สภาพความเปนอยูจริงของลูกจางในแตละเขตทองท่ี หากการศึกษา
พบวาอัตราคาจางขั้นตํ่ายังคงนอยกวาอัตราคาจางเพื่อชีวิตมาก 
ควรกําหนดลําดับข้ันในการปรับระดับอัตราคาจางไปสูระดับท่ีพึง
ปรารถนาภายใตเงื่อนเวลาท่ีชัดเจน (ใหบรรลุเปาหมายภายในก่ีป 
ปรับปละก่ีเปอรเซ็นตจากฐานเดิม) แตไมควรเปนการปรับคร้ังเดียว
ทันที ไมควรใชอัตราเดียวกันทั่วประเทศ และตองมีมาตรการลดผล
กระทบท้ังโดยตรงและโดยออมควบคูไปดวย 
 อัตราคาจางเพื่อชีวิตไมสามารถทํางานในระบบเศรษฐกิจ
ดวยตวัเองเพยีงลําพงั แตตองมีชดุของนโยบายอืน่ๆ ทีค่วรดําเนนิการ
ควบคูไปกับการปรับระดับอัตราคาจางเพื่อลดผลกระทบ โดยเฉพาะ
ในระยะส้ัน เชน การพัฒนาผลิตภาพของแรงงานใหสูงขึ้นตามอัตรา
คาจางท่ีเพิ่มข้ึน การชวยเหลือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมี
ขีดความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางได
จํากัด มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาสินคาบางประเภทท่ีจะ
ปรับตัวสูงขึ้นอยางนอยในระยะส้ัน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและ
ผลิตภาพในการผลิตของภาคธุรกิจดวย 
 ในประการหลัง การกดอัตราคาจางใหอยูในระดับต่ําเพื่อ
เปนเชื้อเพลิงแหงการเติบโตของภาคธุรกิจเปนแนวทางท่ีไมยั่งยืน 
สรางปญหาสังคมอ่ืนๆ และไมสามารถดํารงอยูไดตลอดไป นอกจาก
ยุทธศาสตรการ ‘ขายของถูกดวยวิธีการท่ีมักงาย’ แลว ภาคธุรกิจ
ไทยตองเตรียมการท่ีจะปรับตัวไปสูการ ‘ขายของดีมีคุณภาพดวยวิธี
การท่ีดีมีคุณภาพ’ ดวย ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไมจําเปนตองมาจากการทําใหราคาสินคาและบริการอยูในระดับตํ่า
โดยกดอัตราคาจางตํ่าและใชวิธีการอ่ืนๆ ที่เพิ่มความเหล่ือมล้ําทาง
เศรษฐกิจมากข้ึนเทาน้ัน หากในระยะยาว ภาคธุรกิจไทยจําเปนตอง
เพิม่ขีดความสามารถในการปรับตัว และเรียนรูทีจ่ะอยูรอดและประสบ
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ความสําเร็จไดในโลกท่ีตนทุนอัตราคาจางแพงข้ึน มิใชผลักภาระใน
การอยูรอดทางธุรกิจใหกับฝายลูกจางตองแบกรับเปนหลกั โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเม่ือฝายลูกจางมีทรัพยากร โอกาส และความสามารถในการ
รับภาระดังกลาวตํ่ากวาภาคธุรกิจ   
 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเปนธรรมมิอาจเกิดข้ึน
จากเสนทางท่ี ‘มักงาย’ ซึ่งแมมีราคาถูก แตสรางตนทุนตอสังคมสูง 
หากตองเกิดข้ึนจากเสนทางท่ีมีคุณภาพ วถิแีหงการพฒันาเศรษฐกิจ
ควรมี ‘ความหมาย’ สําหรับผูคนในประเทศ เศรษฐกิจไทยมิอาจให
ความสําคัญเฉพาะเปาหมายดานประสิทธิภาพเพียงประการเดียว
ไดอีกแลว หากตองคํานึงถึงความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงในชีวติของผูคนในเศรษฐกิจดวย การเติบโตทางเศรษฐกิจในยุค
ตอไปควรเปนการเติบโตในทางที่สงเสริมและชวยยกระดับกลุม
ฐานลางอยางยัง่ยนื ซึง่การปรับแนวคดิอตัราคาจางขัน้ตํา่ใหสอดคลอง
กับแนวคิดคาจางเพือ่ชวีติเปนหนึง่ในนโยบายทีช่วยใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว 

 (2) การปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าและการออกแบบกลไกการ
ปรับอัตราคาจางในระดับท่ีสูงกวาอัตราคาจางข้ันตํ่า

 กฎหมายวาดวยการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า
ในชวงหลังตัง้แตพระราชบัญญตัคุิมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เรือ่ยมา
ขยายขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจางใหกวางข้ึน
กวาการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าและการใหคําแนะนําแก
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องคาจาง โดยเพิ่มอํานาจหนาที่
ในสวนที่เกี่ยวของกับภาคเอกชนมากข้ึน เชน การใหขอแนะนําภาค
เอกชนเก่ียวกับการกําหนดคาจางและการปรับคาจางประจําป การ
กําหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตาม
ภาวะเศรษฐกจิและสังคม เปนตน 
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 ภายหลังจากพระราชบัญญตัคุิมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2551 บังคับใช คณะกรรมการคาจางไดจัดทําขอเสนอแนะการปรับ
คาจางประจําปแกภาคเอกชนเปนประจาํทุกป ในรูปของประกาศคณะ
กรรมการคาจางเรื่องขอแนะนําการปรับคาจางแกภาคเอกชน รวม 
4 ฉบับ ไดแก ฉบับป 2550/2551 ป 2551/2552 ป 2552/2553 และป 
2553/2554 เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาปรับคาจางใหพนักงาน
ที่ทํางานเกิน 1 ปขึ้นไป ไมวาจะเปนลูกจางท่ีมีฝมือหรือก่ึงฝมือ 
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไป 
(เชน สอดคลองกับอัตราเงินเฟอ) และสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน 
 กลาวไดวา คณะกรรมการคาจางมีความพยายามที่จะสง
สัญญาณวาตองการใหความคุมครองแรงงานมากไปกวากลไกอัตรา
คาจางข้ันตํา่ ซึง่ในสายตาของคณะกรรมการคาจางเปนเพยีงเคร่ืองมือ
“ใหการคุมครองลูกจาง ผูไมมีฝมือซึ่งเขาทํางานใหม และมีอายุการ
ทํางานไมเกิน 1 ป”10 เทานั้น แตกระนั้น คณะกรรมการคาจางไมมี
อํานาจบังคับภาคเอกชนเกี่ยวกับการปรับอัตราคาจางที่สูงขึ้นกวา
ระดับอัตราคาจางข้ันตํ่า ทําไดก็เพียงใหขอแนะนําเทานั้น ทําให
ในสภาพความเปนจริง มีลูกจางท่ีติดอยูในหลมอัตราคาจางข้ันตํ่า
จํานวนมาก แมจะมีอายุงานมากกวา 1 ป แตก็ไมไดรับการปรับอัตรา
คาจางใหสูงขึ้น   
 ในขอแนะนําท่ีผานมา คณะกรรมการคาจางไดเสนอวาควร
ปรับอัตราคาจางใหแกพนักงานและลูกจางท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ในรอบป แยกประเภทเปนระดับดีเดน ระดับดี และระดับปกติ ในอัตรา
ระดับละเทาใด ตัวอยางเชน ขอแนะนําป 2553/2554 ระบุวา สถาน

10 ประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องขอแนะนําการปรับคาจาง ป 2553/2554 แกภาคเอกชน 
ขอ 2 
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ประกอบการควรปรับคาจางป 2553/2554 ใหกับลูกจางที่มีผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีไมตํ่ากวาอัตราเงินเฟอ ระดับปกติหรือดีเดนขึ้นอยู
กับนโยบายการบริหารคาจางเงินเดือนและผลประกอบการ คาครอง
ชพี สมรรถนะแรงงาน และผลงานของแตละบุคคลเปนสาํคญั ในขณะ
ที่บางป เชน ขอแนะนําป 2550/2551 เสนอใหปรับคาจางแกลูกจาง
ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน เฉลี่ยรอยละ 6.9 ระดับดี เฉลี่ย
รอยละ 4.9 และระดับปกติ เฉลี่ยรอยละ 2.9 เปนตน 
 นอกจากปจจัยเรื่องผลการปฏิบัติงานแลว คณะกรรมการ
คาจางยังพยายามสงสัญญาณวาการปรับอัตราคาจางควรใหความ
สําคัญกับเร่ืองทักษะฝมือดวย หากมีผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน ควร
ปรับคาจางใหสูงกวาอัตราคาจางขั้นตํ่า ดังเชนคําชี้แจงแนบทาย
ประกาศฯ เรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่า (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 ในประเด็นนี้ สถานการณนาจะดีขึ้นหลังจากการประกาศ
ใชอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 
 กลาวโดยสรุป ระบบการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของ
ประเทศไทยควรมีการออกแบบระบบเสริมท่ีนําไปสูการปรับระดับ
อัตราคาจางตามอายุการทํางาน ประสบการณ ทักษะความสามารถ 
และตามอัตราเงินเฟอท่ีเพิ่มสูงข้ึนดวย องคการทางดานแรงงานและ
นักวิชาการเคยเสนอขอเสนอใหมีการจัดทําโครงสรางบัญชีเงินเดือน
ที่กําหนดระดับข้ันเงินเดือนตามอายุการทํางานและผลปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ โดยมีการปรับอัตราคาจางทกุปเปนเปอรเซน็ต
จากฐานคาจางเดิม 
 แมวาภาครัฐจะไมมีอํานาจ (และไมควรมีอํานาจ) ในการ
บังคับภาคเอกชนใหตองปรับอตัราคาจางในสวนทีส่งูกวาอตัราคาจาง
ขั้นตํ่า แตควรมีการสงสัญญาณดวยการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าเปน
ประจําทุกป อยางนอยใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟอ (บางคนเสนอ
ใหมีการออกแบบระบบท่ีมีการปรับคาจางข้ันตํ่าตามอัตราเงินเฟอ
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โดยอัตโนมัติ หรือ Indexation ดวยซํ้าไป) และการเพ่ิมข้ึนของผลิต
ภาพแรงงานในแตละป ทั้งนี้ การปรับอัตราคาจางควรปรับเพิ่มข้ึน
เปนเปอรเซน็ต โดยคํานงึถงึตวัแปรทางเศรษฐกิจทีส่าํคัญตางๆ อยาง
เหมาะสม นอกจากน้ัน ภาครัฐอาจออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจในทาง
ทีใ่หรางวัลบริษทัเอกชนท่ีปรับระดับอัตราคาจางท่ีสงูกวาอตัราคาจาง
ขั้นตํ่าตามเกณฑแนะนําของคณะกรรมการคาจาง 

 (3) การปฏิรูประบบการคัดเลือกตัวแทนนายจางและลูกจาง
ในคณะกรรมการคาจางและคณะกรรมการอ่ืนๆ ในทางที่เพิ่มการมี
สวนรวมของลูกจางและนายจางโดยตรง
 
 ดังท่ีไดกลาวในตอนตนแลววา ในปจจบัุน ลูกจางและนายจาง
แทบจะไมมีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการคัดเลือกตัวแทนฝาย
ลูกจางและตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการไตรภาคีตางๆ โดย
การมีสวนรวมถูกจํากัดใหดําเนินผานชองทางสมาคมนายจางและ
สหภาพแรงงาน ซึง่มีอยูจาํนวนจาํกัด และใหสทิธิการลงคะแนนองคกร
ละ 1 เสียงโดยไมคํานึงถึงจํานวนสมาชิก อีกท้ังลูกจางสวนใหญใน
ตลาดแรงงานแทบจะไมไดเปนสมาชกิขององคกรลูกจางเหลานัน้เลย 
ทัง้หมดนีท้าํใหระดับความเปนตวัแทนนายจางและตวัแทนลกูจางทีแ่ท
จริงมีไมมาก จนยากท่ีจะกลาวไดวาลูกจางมีสวนรวมในการคัดเลือก
ตัวแทนของตน
 จากตัวอยางผลการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคี 8 ชดุ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ปรากฏวามีผูสมัคร
เขารับการเลือกตั้งทั่วประเทศจากผูแทนสมาคมนายจาง 50 คน 
ผูแทนนายจางสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแต 50 คน
ขึน้ไป 45 คน สวนผูสมัครเขารับการเลอืกตัง้ฝายลูกจางมาจากผูแทน
สหภาพแรงงานจํานวน 80 คน ผูแทนคณะกรรมการสวัสดิการ
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ในสถานประกอบกิจการ 10 คน ทั้งนี้ มีฝายลูกจางมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
526 คนจากจาํนวน 593 คน หรือคดิเปนรอยละ 89 และมีฝายนายจาง
มาใชสิทธิเลือกตั้ง 141 คน จากจํานวน 179 คน หรือคิดเปนรอยละ 
7911 ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมอยางจํากัดของท้ัง
ฝายลูกจางและนายจางในการมีสวนรวมคัดเลือกตัวแทนของตน 
 นอกจากน้ัน ขอมูลอีกชุดหน่ึงท่ีนาสนใจคือ ในสวนของ
สหภาพแรงงานซ่ึงเปนฐานในการคัดเลือกผูแทนฝายลูกจาง เชน ใน
คณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด พบวา จังหวัดท่ีมีสหภาพแรงงาน
มีเพียง 34 จังหวัดเทานั้น12 โดยมี 24 จังหวัดท่ีมีจํานวนสหภาพ
แรงงานตํ่ากวา 10 แหง และ 20 จังหวัดมีจํานวนสหภาพแรงงาน 
1-3 แหง 
 กลุมสหภาพแรงงานมักตั้งขอสังเกตวา พลังของลูกจาง
เขมแข็งในระดับประเทศมากกวาระดับรายจังหวัด บางจังหวัดไมมี
สหภาพแรงงาน บางจังหวัดสหภาพแรงงานมีความออนแอ สภาพ
ที่เกิดข้ึนจริงในระดับจังหวัดในสายตาของกลุมสหภาพแรงงานคือ 
คณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดถูกครอบงําจากภาคเอกชนและภาค
รัฐบาลเปนหลกั ในจงัหวดัท่ีไมมีตวัแทนสหภาพหรือจงัหวดัท่ีมีจาํนวน
สหภาพนอยกวาจํานวนตวัแทนฝายลูกจางในคณะอนุกรรมการคาจาง
จังหวัด พบวาเกิดปญหาตัวแทนลูกจางถูกครอบงําจากฝายนายจาง 
โดยฝายนายจางสงคนของตนเขามาทําหนาท่ีแทน ในขณะท่ีอีกดาน
หนึ่ง อํานาจกําหนดคาจางของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดไมมี
จรงิ เพราะสวนกลางเปนผูตดัสินใจในบ้ันปลาย (จากการสัมมนาเร่ือง 
“การกําหนดคาจาง: ทิศทางเชิงนโยบาย” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2553) 

11 จากขาวประชาสัมพันธ เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สืบคนจาก http://www.
labour.go.th/news/detail.jsp?id=01890  เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
12 ขอมูลจากฐานขอมูลสหภาพแรงงานไทย http://www.thailabordatabase.org/
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 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ตารางที ่3: จาํนวนสหภาพแรงงาน
ในแตละจังหวัด) 

 แนวทางการปฏิรูปกระบวนการคัดเลือกตัวแทนลูกจางและ
ตัวแทนนายจางควรเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมโดยตรงในฐานะ
ปจเจกบุคคลมากย่ิงขึ้น มิใชเพียงผานองคกรเทานั้น ตัวอยางเชน 
จัดใหมีการเลือกตั้งโดยตรง เปนตน แตกรณีเชนนี้ตองคํานึงถึงความ
สามารถในการจัดการเลือกตั้งของกระทรวงแรงงานดวย หากตองมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการฝายแรงงานหลายชุดตามกฎหมายฉบับ
ตางๆ อาจจัดใหมีการเลือกต้ังพรอมกันทุกชุดใน 1 วนั เชน วนัแรงงาน
แหงชาติ โดยอาจประสานขอความรวมมือจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) 

 (4) ความครอบคลุมของอัตราคาจางข้ันตํ่า

 หากอัตราคาจางข้ันตํ่ามีเปาหมายเพื่อใหหลักประกันขั้นตํ่า
แกแรงงาน อตัราคาจางข้ันตํา่ก็ไมควรมีขอยกเวนในการบังคับใชมาก
นัก แมจะมีการยกเลิกการยกเวนกับลูกจางทดลองงาน แตปจจุบัน
ยังมีขอยกเวนในการบังคับใชอัตราคาจางขั้นตํ่าอยูหลายอาชีพ 
ผูวจิยัเสนอวา อตัราคาจางขัน้ตํา่ควรบังคบัใชกับหนวยงานของรฐัและ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด รวมถึงบังคับใชในทุกภาคอุตสาหกรรม และงาน
เกษตรกรรมท่ีไดรับการยกเวนมาตลอดดวย
 
 (5) การปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าจากฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพ

 แมกฎหมายจะกําหนดไวคอนขางครบถวนและเหมาะสม
วาการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าให ‘คํานึงถึง’ ปจจัยตางๆ ตามมาตรา 
87 เชน ดัชนีคาครองชีพ ผลิตภาพแรงงาน อัตราเงินเฟอ ผลิตภัณฑ
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มวลรวมภายในประเทศ เปนตน แตปจจัยเหลานั้นไมไดกลายเปน 
‘กฎเกณฑ’ ที่โปรงใส ชัดเจน เปดเผย และคงเสนคงวา ในแบบจําลอง
ที่คณะกรรมการคาจางใชในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า หากการ
ตัดสินใจขึ้นอยูกับการใช ‘ดุลยพินิจ’ ของคณะกรรมการคาจางเปน
สําคัญ ดังจะเห็นไดจากการท่ีมติของคณะกรรมการคาจางมีความ
แตกตางจากขอเสนอของคณะอนุกรรมการคาจางจังหวัด และคณะ
อนุกรรมการวิชาการและกล่ันกรอง เวทีคณะกรรมการคาจางจึงเปน
เวทกีารตอรองวาดวยการปรับอัตราคาจางข้ันตํา่จากฐานคาจางระดับ
เดิม (“ขึ้นอีกก่ีบาท?” มากกวา “ควรจะเปนกี่บาทหรือก่ีเปอรเซ็นต?”) 
โดยแท ผลลัพธจึงขึ้นอยูกับอํานาจตอรองระหวางฝายรัฐบาล ฝาย
ลูกจาง และฝายนายจางเปนสําคัญ 
 ปจจัยท่ีตองนํามาพิจารณาในการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่า
บางตัวมีปญหาดานความสมบูรณของขอมูล และไมมีการจัดเก็บเปน
ระบบ เชน ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ตนทุนการ
ผลิต เปนตน นอกจากนั้น ขอมูลตามมาตรา 87 บางตัวเปนขอมูล
ระดับประเทศ ไมมีขอมูลท่ีมีคุณภาพในระดับจังหวัด เชน ผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ ทําให
กระบวนการกําหนดคาจางข้ันตํ่าจากฐานจังหวัดมีความไมสมบูรณ 
 ยงัไมตองพดูถึงวา ในกระบวนการกําหนดคาจางขัน้ตํา่ระดับ
จังหวัดไมมีหลักเกณฑมาตรฐานในการกําหนดคาจางระดับจังหวัด
แตละแหง และขอมูลของแตละจังหวัดมีคุณภาพไมเทากัน เชนนี้แลว 
คณะอนุกรรมการคาจางจังหวัดจึงมักถูกต้ังคําถามเร่ืองศักยภาพ
ในการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าของจังหวัด ทั้งในแงขอมูลและ
บุคลากร 
 ในสวนของการมีอตัราคาจางขัน้ตํา่หลายอัตรา ผูวจิยัเหน็วา
ไมใชปญหา ตราบเทาท่ีอตัราคาจางขัน้ตํา่ทีแ่ตกตางกันสะทอนความ
แตกตางของสภาพเศรษฐกจิและสังคมท่ีแตกตางกันจรงิ แตหากขอมูล
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ในระดับจังหวัดมีคุณภาพไมดีพอ และไมมีมาตรฐานท่ีชดัเจนเก่ียวกับ
กฎกติกาในการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าในระดับจังหวัด อาจมีความ
เสีย่งท่ีจงัหวัดท่ีมีสภาพคลายคลึงกันมีอตัราคาจางข้ันตํา่แตกตางกัน 
ทั้งท่ีควรจะเทากัน กระน้ัน การปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าในภาพรวม
ควรคํานึงถึงความเหล่ือมล้ําระหวางอัตราคาจางข้ันตํ่าในระดับสูง
ที่สุดและต่ําท่ีสุดซ่ึงนับวันจะยิ่งถางกวางข้ึนดวย 

 (6) พนไปจากอัตราคาจางข้ันตํ่า

 นอกจากการใหความสําคัญแกอัตราคาจางข้ันตํ่าในฐานะ
เคร่ืองมือคุมครองแรงงานแลว ยังมีประเด็นเชิงนโยบายดานแรงงาน
อืน่ๆ ทีค่วรคํานงึถงึอกี และจําเปนตองมีการปฏิรูปควบคูไปดวย ไดแก
 • การพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานอยางเปนรูปธรรม เชน 
การศึกษา การยกระดับทักษะและฝมือแรงงาน การออกแบบชุด
นโยบายเพ่ือการปฏิรูปท่ีชวยเพิ่มความเปนธรรมพรอมกับการเพ่ิม
ประสิทธภิาพ จะทาํใหเกดิสถานการณทีท่กุฝายไดประโยชน (win-win 
situation) แรงตอตานจะไมมาก และสงผลในการยกระดับสวัสดิการ
ของสังคมสวนรวมสูง
 • การสราง ‘งานท่ีดี’ ใหมากข้ึน โจทยแคการทําใหคนมีงาน
ทํายังไมเพียงพอ แตควรมีงานที่ดีใหลูกจางมีโอกาสไดเลือกทําดวย
 • นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มุงเนนการจางงานอยาง
เต็มศักยภาพ (การลงทุนในประเทศท่ีสงเสริมการจางงานและเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน) ซึ่งจะสงผลในการเพ่ิมอํานาจตอรองของแรงงาน 
การดําเนนินโยบายเศรษฐกิจมหภาคของภาครัฐไมควรเปนไปในทาง
ทีห่วาดกลัวเงนิเฟอขึน้สมอง (infl ation phobia) โดยไมคํานงึถงึตนทุน
อีกดานหนึ่งของการกดอัตราเงินเฟอใหตํ่า เชน ผลกระทบตอโอกาส
ในการจางงานและตอระดับการผลิตและการลงทุนภายในประเทศ
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 • การยกระดับสวัสดิการแรงงานใหครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบซ่ึงมีรายไดตํ่า การศึกษาตํ่า และเผชิญความเส่ียงในชีวิตสูง
 • การสงเสริมการรวมกลุมของสหภาพแรงงาน และการ
พัฒนาเชิงสถาบันใหสหภาพแรงงานเปนตัวแทนของแรงงานอยาง
แทจริง
 • ระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรมสําหรับงานท่ีไมใชแบบประจํา 
เชน การทํางานเปนรายชิ้น การทํางานทางไกล
 • การปฏิรูประบบภาษีเงินไดที่ มีลักษณะกาวหนาและ
เปนธรรมข้ึน
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ระบบประกันสังคม (social security system) เปนเครื่องมือทาง
สงัคมท่ีใชจดัการและบรรเทาผลกระทบจากความไมแนนอนของชีวติ
ดานตางๆ เชน การเจ็บปวย การตกงาน ทุพพลภาพ การเกษียณ
อายุการทํางาน เปนตน ทั้งน้ีเพื่อไมใหบุคคลมีมาตรฐานการดํารง
ชีวิตที่ตํ่าลง โดยรัฐทําหนาท่ีคลายบริษัทประกันขนาดใหญที่นํา
ความเส่ียงของทุกคนมาบริหารจัดการรวมกันภายใตหลักการ
เฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข โดยลูกจางตองจายเงินสมทบเสมือนจายเบี้ย
ประกันเพื่อแลกกับความคุมครองดานตางๆ
 ระบบประกันสังคมของประเทศไทยใชกับแรงงานท่ัวไป
ซึ่งมิใช (1) ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราวรายวัน และ
ลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง ของราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น (ยกเวนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน) (2) ลูกจางของรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ (3) ลูกจางของนายจางท่ีมี
สํานักงานในประเทศและไปประจําทํางานในตางประเทศ (4) ครูหรือ

3. กฎหมายวาดวยระบบประกันสังคม: 
    สภาพการณ ปญหา และแนวทางปฏิรูป
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ครูใหญของโรงเรียนเอกชน (5) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือ
นกัศึกษา หรอืแพทยฝกหดั ซึง่เปนลูกจางของโรงเรยีน มหาวทิยาลยั 
หรือโรงพยาบาล และ (6) กิจการหรือลูกจางอื่นตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎกีา ลูกจางของเนตบัิณฑิตยสภา สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ 
สภากาชาดไทย รัฐวสิาหกิจ กิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเล้ียง
สัตว (เฉพาะกรณีที่ไมใชลูกจางตลอดป) โดยอยูภายใตการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการประกันสังคมและสํานักงานประกันสังคม 
สังกัดกระทรวงแรงงาน และมีพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 เปนกฎหมายหลักรองรับ และแกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิ
ประกันสังคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญตัปิระกันสงัคม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 254213

3.1 เนื้อหาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกันสังคม
 
 เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2542 มีดังนี้

 (1) ผูประกันตน
 
 บุคคลผูมีสทิธไิดรับความคุมครองในระบบประกันสงัคมตอง
มีสถานะเปน ‘ผูประกันตน’ ซึ่งจายเงินสมทบตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 มีผูประกันตนทั้งสิ้นประมาณ 9.43 
ลานคน ภายใตจํานวนสถานประกอบการรายเดือน 391,908 แหง 
หากเทียบกับจํานวนผูประกันตนในป พ.ศ. 2544 ซึ่งมีทั้งสิ้น 5.98 

13 ปจจบัุน รางพระราชบัญญัตปิระกันสังคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ทีเ่สนอโดยรัฐบาลนายอภิสทิธิ ์
เวชชาชีวะ ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2554 และผาน
วาระท่ี 1 (รับหลักการ) ในการพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กอนที่
จะมีการยุบสภาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
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ลานคน ภายใตจํานวนสถานประกอบการรายเดือน 110,814 แหง 
จะพบวามีผูประกันตนเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 57.6 และจํานวนสถาน
ประกอบการรายเดือนขยายตัวถึงรอยละ 253.7 
 การเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม แบง
ไดเปน 2 ประเภท คือ
 ประเภทแรก ผูประกันตนภาคบังคับ หรือผูประกันตนตาม
มาตรา 33 ซึ่งครอบคลุมลูกจางอายุ 15-60 ป และจายเงินสมทบครบ
ตามเงื่อนเวลา ในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางจํานวน 1 คนข้ึนไป 
ไมรวมลูกจางท่ีทํางานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
ผูประกันตนประเภทนี้ถือเปนผูประกันตนสวนใหญของระบบประกัน
สงัคม จากสถติ ิณ เดอืนเมษายน พ.ศ. 2553 มีผูประกันตนในประเภท
นี้ทั้งสิ้นประมาณ 8.7 ลานคน 
 ประเภทท่ีสอง ผูประกันตนภาคสมัครใจ ไดแก
 - ผูประกันตนที่สิ้นสุดการเปนลูกจาง หรือ ผูประกันตนตาม
มาตรา 39  คือผูประกันตนตามมาตรา 33 ทีเ่คยจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวา 12 เดือน และตอมาส้ินสภาพการเปนลูกจาง แตแสดง
ความจํานงท่ีจะรักษาสถานภาพการเปนผูประกันตนตอไปภายใน 
6 เดือนหลังส้ินสุดการเปนลูกจาง จากสถิติ ณ เดือนเมษายน พ.ศ.
2553 มีผูประกันตนในประเภทนี้ทั้งสิ้นประมาณ 7 แสนคน
 -  ผูประกันตนที่มิใชลูกจางตามบทบัญญัติ (มาตรา 33) หรือ
ผูประกันตนตามมาตรา 40 คือผูประกันตนทีแ่จงความจํานงสมคัรเปน
ผูประกันตนเอง ในกลุมน้ีหมายถึงแรงงานท่ีมิใชลูกจางในระบบ จาก
สถิติ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 มีผูประกันตนในประเภทนี้ทั้งสิ้น
เพียง 48 คน (จํานวนสูงสุดท่ีเคยมีคือ 60 คน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2552) 

 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ตารางท่ี 4: จาํนวนผูประกันตนแยก
ตามประเภท และจํานวนสถานประกอบการรายเดือน) 
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 (2) ประโยชนทดแทน อัตราเงินสมทบ และการจัดสรรเงิน
สมทบเขากองทุน

 ประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 สําหรับผูประกันตนตามมาตรา 33 มีทั้งหมด 7 กรณี ไดแก 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ 
กรณีตาย กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงาน สวน
ผูประกันตนตามมาตรา 39 ไดรับประโยชนทดแทนเหมือนผูประกัน
ตนตามมาตรา 33 ยกเวนไมไดรับประโยชนทดแทนกรณีการวางงาน 
ในขณะที่ผูประกันตนตามมาตรา 40 ไดรับประโยชนทดแทนเพียง 
3 กรณี ไดแก กรณีทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร  
 สําหรับผูประกันตนตามมาตรา 33 อัตราเงินสมทบมีความ
สัมพันธกับคาจาง โดยมีฐานคาจางไมตํ่ากวาเดือนละ 1,650 บาท 
และไมเกินเดือนละ 15,000 บาท โดยลูกจางและนายจางตองสมทบ
เงินจํานวนรอยละ 5 ของคาจาง และรัฐบาลสมทบเงินจํานวนรอยละ
2.75 ในขณะท่ีผูประกันตนตามมาตรา 39 ตองจายเงินสมทบเอง
ในอัตรารอยละ 9 จากฐานคาจางเดือนละ 4,800 บาทเทากันทุกคน 
คิดเปนเงินสมทบเดือนละ 432 บาท และรัฐบาลจายสมทบใหอีก 
120 บาทตอเดอืน สวนผูประกันตนตามมาตรา 40 ตองจายเงนิสมทบ
ฝายเดียว โดยรัฐบาลไมรวมจาย ในอัตราปละ 3,360 บาท 

 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ตารางท่ี 5: อัตราเงินสมทบและ
สิทธิประโยชน แยกตามประเภทของผูประกันตน) 
 
 เงินสมทบท้ังหมดจะถูกจัดสงเขากองทุนประกันสังคม
เพื่อเปนทุนใชจายใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามสิทธิ
ประโยชนทีพ่ระราชบญัญตัปิระกันสงัคมกําหนดไว เงนิกองทนุประกัน
สังคมถือเปนเงินของสํานักงาน และไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
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14 ขอมูลจากเอกสารสรุปผลการบริหารกองทุนประกันสังคม ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 
จัดทําโดย สํานักบริหารกองทุน สํานักงานประกันสังคม

เปนรายไดแผนดิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 กองทุนประกัน
สังคมมีเงินลงทุนรวม 813,890 ลานบาท โดยแบงออกเปน 3 กองทุน
ยอย ซึง่มีการแยกบัญชอีอกจากกนัตามกลุมประโยชนทดแทน ไดแก 
(1) กองทุนประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และ
คลอดบุตร (กองทุน 4 กรณี) เปนเงิน 102,986 ลานบาท (2) กองทุน
ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ (กองทุน 2 กรณี) 
เปนเงิน 657,009 ลานบาท และ (3) กองทุนประโยชนทดแทนกรณี
วางงาน เปนเงิน 53,895 ลานบาท14 
 เงนิสมทบของผูประกันตนจะถกูนาํไปจัดสรรลงแตละกองทุน
ยอยในจํานวนท่ีแตกตางกันไป สําหรับกรณีผูประกันตนตามมาตรา 
33 ผูประกันตน นายจาง และรัฐบาล ออกเงินสมทบเขากองทุน 
4 กรณี เทากันในอัตรารอยละ 1.5 ของคาจาง  กองทุน 2 กรณี 
ผูประกันตนและนายจางออกเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง 
โดยรัฐบาลสมทบอีกรอยละ 1  และกองทุนกรณีวางงาน ผูประกันตน
และนายจางออกเงินสมทบในอัตรารอยละ 0.5 ของคาจาง โดย
รัฐบาลสมทบอีกรอยละ 0.25  สําหรับกรณีผูประกันตนตามมาตรา 
39 ผูประกันตนและนายจางออกเงินสมทบเขากองทุน 4 กรณีเทากัน 
จาํนวน 144 บาทตอเดอืน โดยรัฐบาลสมทบอีก 72 บาทตอเดอืน  สวน
กองทุน 2 กรณี ผูประกันตนและนายจางออกเงินสมทบจํานวน 288 
บาทตอเดอืน โดยรัฐบาลสมทบอีก 48 บาทตอเดอืน  และสําหรบักรณี
ผูประกันตนตามมาตรา 40 ผูประกันตนเปนผูออกเงนิสมทบแตเพยีง
ฝายเดยีวในกองทุน 4 กรณี จาํนวน 3,360 บาทตอป แตกฎหมายระบุ
ไมใหรับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
 
 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ตารางท่ี 6 การจัดสรรเงินสมทบ
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ของเขากองทุนตางๆ แยกตามประเภทของผูประกันตน)

 อยางไรก็ตาม อัตราเงินสมทบท่ีผูประกันตนแตละประเภท
ตองจาย สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของสภาพ
เศรษฐกิจในชวงนั้นๆ ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2552 สํานักงาน
ประกันสงัคมประกาศลดอัตราเงนิสมทบเปนระยะเวลา  6 เดอืน ตัง้แต
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม เพื่อแบงเบาภาระของผูประกันตน
และนายจางในชวงเศรษฐกิจฝดเคือง โดยสําหรับผูประกันตนตาม
มาตรา 33 ใหผูประกันตนและนายจางจายเงินสมทบเขากองทุน
รอยละ 3 จากเดิมรอยละ 5 ของคาจาง และลดอัตราการจายสมทบ
ของผูประกันตนตามมาตรา 39 จากรอยละ 9 เปนรอยละ 5 ของฐาน
คาจาง 4,800 บาท คิดเปนเงิน 240 บาทตอเดือน

 (3) การบริหารจดัการระบบประกันสงัคมและกองทนุประกัน
สังคม
 
 ระบบประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมถูกบริหาร
จดัการโดยองคประกอบสําคัญ 2 สวนคอื คณะกรรมการประกันสงัคม 
ทําหนาท่ีบริหารงานเชิงนโยบาย และ สํานักงานประกันสังคม 
ทําหนาท่ีบริหารงานธุรการตามแนวนโยบาย ซึ่งแตละองคประกอบ 
รวมถึงกองทุนประกันสังคม มีรายละเอียดดังนี้

 ก. คณะกรรมการประกันสังคม
 คณะกรรมการประกันสังคมเปนคณะกรรมการไตรภาคี 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธาน 
ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนสํานกั
งบประมาณ เปนกรรมการ รวมดวยผูแทนฝายลูกจางและผูแทน
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ฝายนายจางฝายละ 5 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ โดยมี
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้
ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางมาจากการคัดเลือกผานการมีสวน
รวมของสมาคมนายจางและสหภาพแรงงาน คลายกับกระบวนการ
กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีไดอธิบายในสวนกอนหนา นอกจากน้ัน 
รัฐมนตรีสามารถแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒเิปนทีป่รึกษาของคณะกรรมการ
ไดอีกไมเกิน 5 คน โดยตองเปนผูทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกัน
สังคม การแรงงาน การแพทย กฎหมาย และผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ 
 คณะกรรมการประกันสังคมทําหนาท่ีเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรเีกีย่วกับนโยบายและมาตรการในการประกันสงัคม พจิารณา
ใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออก
กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการประกันสังคม วางระเบียบเกี่ยวกับ
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินของกองทุน และการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงิน
ของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงาน
ประกันสังคม และใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการอ่ืนหรือ
สํานักงาน เปนตน 
 นอกเหนือจากคณะกรรมการประกันสังคมแลว ยังมีคณะ
กรรมการไตรภาคีอื่นๆ ทําหนาท่ีควบคูกัน ไดแก คณะกรรมการ
การแพทย ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ทําหนาท่ี
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนินงานในการให
บริการทางการแพทย กําหนดหลกัเกณฑและอัตราประโยชนทดแทน
ในการรับบริการทางการแพทย เปนตน และ คณะกรรมการอุทธรณ 
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย การแพทย ระบบงาน
ประกันสังคม แรงงาน ผูแทนฝายลูกจางและผูแทนฝายนายจาง 
ทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณของผูประกันตน นายจาง หรือ
บุคคลอ่ืนใดท่ีไมพอใจคําส่ังของเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
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 ข. สํานักงานประกันสังคม
 สํานักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการปฏิบัติงาน
ธุรการของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการอ่ืน และคณะ
อนุกรรมการอ่ืน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เชน การบริหาร
จัดการกองทุนประกันสังคมและกองทุนประโยชนทดแทนตางๆ เก็บ
รวบรวมวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม จัดทําทะเบียน
นายจางและผูประกันตนซึ่งตองสงเงินสมทบเขากองทุน เปนตน 
โดยมีเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมซ่ึงเปนขาราชการ ทําหนาที่
เปนผูควบคุมดูแลราชการของสํานักงาน และเปนผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการในสํานักงาน 

 ค. กองทุนประกันสังคม
 กองทุนประกันสังคมเปนทุนใชจายใหผูประกันตนไดรับ
ประโยชนทดแทนตามกฎหมาย และเปนคาใชจายในการบริหาร
งานของสํานักงาน ที่มาของเงินกองทุนมาจากเงินสมทบจากรัฐบาล 
นายจาง และผูประกันตน เงินเพิ่ม (กรณีผูประกันตน นายจาง 
ผูรับเหมาชวง ไมสงเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนตามเวลาที่
กําหนด) เงินคาธรรมเนียม เงินบริจาคหรือเงินอุดหนุน เงินที่ตกเปน
ของกองทุน เชน เงินไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจาง
ซึง่ไมนาํสงเงนิสมทบหรือเงนิเพิม่ เงนิอุดหนุนหรือเงนิทดรองราชการ
ที่รัฐบาลจายใหตามความจําเปนกรณีเงินกองทุนไมพอจาย เงินคา
ปรับ และรายไดอืน่ ทัง้นี ้มาตรา 24 ของพระราชบัญญตัปิระกันสงัคม
กําหนดใหคณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกนิรอยละ 10 ของ
เงินสมทบแตละป เพื่อจายคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน 
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา คาเบี้ยเลี้ยง 
คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอื่นๆ 
 ในสวนของการลงทุนของกองทุนประกันสงัคมน้ันเปนไปตาม
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ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวาดวยการจัดหาผลประโยชน
ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2549 โดยสํานักงานประกันสังคม
หรือบริษัทจัดการกองทุนซึ่งสํานักงานประกันสังคมมอบหมายให
ทําหนาที่ดําเนินการตามระเบียบฯ และตามแผนการลงทุนที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสงัคม ทัง้นี ้ระเบยีบฯ กําหนด
ใหมีการนําเงินกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงหรือ
ความเส่ียงตํ่าไมนอยกวารอยละ 60 ของเงินกองทุน และกําหนดให
ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีความเส่ียงสูงไมเกินรอยละ 40 
ของเงินกองทุน
 หากพิจารณาเงินลงทุนจํานวน 813,890 ลานบาท ณ วนัที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2554 พบวามีการแบงลงทุนในหลักทรัพยที่มีความ
ม่ันคงสูง ไดแก พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวง
การคลังคํา้ประกัน เงนิฝากธนาคาร และหุนกูเอกชน จาํนวน 652,358 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 80 ของเงินลงทุน (ในจํานวนนี้สวนใหญ
เปนตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
รอยละ 62.08 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 
รอยละ 11.05) และลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเส่ียง ไดแก ตราสาร
หนี้อื่นๆ หนวยลงทุน และหุนสามัญ จํานวน 161,532 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 20 ของเงนิลงทุน (สดัสวนใหญทีส่ดุคือการลงทุนในหุน
สามัญ รอยละ 9.47 เงินฝากและตราสารหน้ี รอยละ 6.41) 
 เงินลงทุนจํานวน 813,890 ลานบาทนี้ สวนหนึ่งเปนเงิน
สมทบสะสม (หลังหักคาใชจายสิทธิประโยชนทั้ง 7 กรณี) จากฝาย
นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล จํานวน 606,912 ลานบาท อีกสวนหนึ่ง
เปนผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม จํานวน 206,978 ลานบาท
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3.2 ปญหาหลักของระบบประกันสังคมของประเทศไทย
 
 ในที่นี้จะขอกลาวถึงปญหาหลักของระบบการประกัน
สังคมของประเทศไทย 3 ดาน ซึ่งเปนปญหาท้ังในดานความเปน
ธรรม ประสิทธิภาพ และความย่ังยืนของระบบ ไดแก (1) ดานความ
ครอบคลุมท่ัวถึง (2) ดานการใหประโยชนทดแทนและการจายเงิน
สมทบ (3) ดานธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เงนิกองทุนประกันสังคม โดยมีรายละเอียดของปญหาหลักดานตางๆ 
ดังน้ี15

15 บทความวิจัยนี้จงใจท่ีจะไมกลาวถึงสภาพการณ ปญหา และแนวทางปฏิรูป ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับกองทุนประโยชนทดแทนกรณีชราภาพของระบบประกันสังคมของประเทศไทย 
เนื่องจากบทความวิจัยเรื่อง “ความเปนธรรมของระบบประกันสังคมไทย” ของเอื้อมพร 
พิชัยสนิธ ซึ่งนําเสนอพรอมกันในการสัมมนาวิชาการประจําป 2554 คร้ังท่ี 34 ของคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมุงศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดอยูแลว
  กระน้ัน ผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตไว ณ ที่นี้วา กองทุนประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
มีปญหาหลายประการ เชน ระบบการจายประโยชนทดแทนท่ีไมเพียงพอใหผูประกันตน
เลี้ยงชีพไดเมื่อเกษียณ โดยเฉพาะเมื่อผูประกันตนมีฐานคาจางตํ่า นอกจากนั้น แมกองทุน
จะจายเงินบํานาญชราภาพไมสูง แตเงินสมทบท่ีเรียกเก็บจากผูประกันตนก็ยังไมเพียงพอ 
จนสงผลกระทบตอความย่ังยืนของกองทุนในอนาคต ถึงระดับท่ีจะไมมีเงินจายคืนใหสมาชิก 
และเปนภาระงบประมาณของรัฐตอไป
 แนวทางแกไขใหกองทุนดํารงอยูไดอยางย่ังยืน เชน ก. การลดหรือชะลอรายจาย
ของกองทุน โดยการเพ่ิมเวลาการเกษียณอายุการทํางาน การขยายเง่ือนไขระยะเวลาการจาย
เงินสมทบ เชนจาก 15 ป เปน 20 ป หรือการลดอัตราจายผลประโยชนลง  ข. การเพิ่มรายรับ
ของกองทุน โดยการเพิ่มอัตราการจายสมทบของรัฐ นายจาง และผูประกันตน การนําเงิน
ของกองทนุสวนหนึง่ไปลงทนุสรางผลตอบแทน การขยายความครอบคลุมไปยังแรงงานทัง้หมด 
เพื่อใหมีเงินสมทบเขากองทุนมากข้ึน  ค. การเปล่ียนวิธีการจายบํานาญ โดยการเปลี่ยนจาก
แบบ defi ned benefi t ซึ่งเปนการจายเงินบํานาญเปนจํานวนเงินคงท่ีหรือเปนสัดสวนกับ
รายไดของผูเกษียณอายุ มาเปนแบบ defi ned contribution ซึ่งเปนการจายเงินบํานาญตาม
อตัราการจายสมทบของผูประกันตน รวมกับผลตอบแทนจากการลงทุน (วรวรรณ ชาญดวยวิทย
และคณะ 2551) 
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 (1) ปญหาดานความครอบคลุมท่ัวถึง

 ผูประกันตนท่ีอยูในระบบประกันสังคมมีจํานวนท้ังส้ิน
ประมาณ 9.43 ลานคน จากกําลังแรงงานประมาณ 38 ลานคน จาก
การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553 โดยสํานกังานสถติแิหงชาต ิ
พบวา จากจํานวนผูมีงานทําท้ังส้ิน 38.7 ลานคน มีแรงงานนอกระบบ
หรือผูทํางานที่ไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคม
จากการทํางานจํานวน 24.1 ลานคน หรือรอยละ 62.3 แรงงานกลุมน้ี
ทํางานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด รอยละ 41.6 รอง
ลงมาคือภาคเหนือ รอยละ 21.3 และทํางานในกรุงเทพมหานครเพียง
รอยละ 5.4 สวนใหญทํางานในภาคเกษตรกรรม รอยละ 60 และภาค
การคาและการบริการรอยละ 31.4 สวนระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของ
แรงงานนอกระบบ พบวาสวนใหญเปนผูจบการศึกษาในระดับประถม
ศึกษาและต่ํากวา ประมาณรอยละ 65.9  
 ถึงแมวาระบบประกันสังคมจะเปดชองใหแรงงานนอกระบบ
เหลานี้สามารถสมัครเขาเปนผูประกันตนไดตามมาตรา 40 และหาก
เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 มากอนก็สามารถสมัครเขาเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 39 ไดตามเงื่อนไข แตเนื่องจากมีเงื่อนไข
อัตราเงินสมทบท่ีตองจายปละ 3,360 บาทตอป โดยภาครัฐไมชวย
จายเงินสมทบเลย และประโยชนทดแทนท่ีไมจูงใจ (ไดรับเพียงกรณี
ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ไมรวมกรณีประสบอันตรายหรือ
เจบ็ปวย) จงึทําใหมีผูแสดงความประสงคเปนผูประกันตนตามมาตรา 
40 นอยมาก เพียง 48 คน ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 นอกจากนี้
ปจจัยอื่นๆ เชน การมีรายไดตํ่าและไมแนนอน การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และการกระจายตัวของแรงงานนอกระบบ ก็เปนอุปสรรค
ในการบริหารจัดการใหแรงงานเหลานี้เขาสูระบบการประกันสังคม
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 (2) ปญหาดานการใหประโยชนทดแทนและการจายเงิน
สมทบ

 จากขอมูลประชากรไทยท่ีไดรับการดูแลในเรื่องการรักษา
พยาบาล16 ในป พ.ศ. 2552 มีผูใชสทิธปิระกันสขุภาพถวนหนาจํานวน 
47.56 ลานคน สิทธิประกันสังคม 9.61 ลานคน และสิทธิขาราชการ 
(รวมขาราชการการเมืองและรัฐวิสาหกิจ) 4.96 ลานคน จากประชากร
ทัง้ 3 กลุม ผูประกันตนทีใ่ชสทิธปิระกันสงัคมเปนเพยีงกลุมเดยีวท่ีตอง
จายเงินสมทบสําหรับบริการรักษาพยาบาล ในขณะที่ระบบประกัน
สังคมไดรับคําวิจารณ (เชน งานวิจัยของ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี) วา
ใหสิทธิประโยชนบริการทางการแพทยครอบคลุมนอยกวา 
 ขอมูลของชมรมพิทักษสิทธิผูประกันตน มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 
ชี้วา สวนที่ระบบประกันสังคมยังดอยกวาระบบประกันสุขภาพถวน
หนา ไดแก การมีสทิธปิระโยชนหลักนอยกวา 16 รายการ การบริหาร
จัดการดอยกวา 25 รายการ ยาท่ีมีปญหาในการเขาถึง 20 รายการ 
อุปกรณและอวัยวะเทียม 221 รายการ ตัวอยางความตางท่ีชัดเจน
ของระบบท้ังสอง เชน การปลูกถายไต ในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาครอบคลุมท้ังหมดต้ังแตการเตรียมการผาตัด และครอบคลุม
ทั้งผูใหและผูรับ ในขณะท่ีระบบประกันสังคมยังมีเพดานคาใชจาย 
ซึ่งผูประกันตนจะตองรับผิดชอบคาใชจายสวนเกินเอง หรืออีกหน่ึง
ตวัอยางคือการคลอดบุตร ระบบประกันสงัคมใชวธิเีหมาจายการคลอด 
ครรภละ 13,000 บาท และตองสํารองจายไปกอน ถามีคาใชจายสูง
กวานีก็้ตองรับผิดชอบเอง ในขณะท่ีระบบหลักประกันสขุภาพแหงชาติ
ใชสิทธิไดทันทีโดยไมตองสํารองจาย เปนตน 

16 เอกสารแจกประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณารางพระราชบัญญตัปิระกัน
สังคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... สภาผูแทนราษฎร 
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 นอกเหนือจากประเด็นความไมเปนธรรมของการจายเงิน
สมทบกรณีประสบอันตรายและเจ็บปวยของผูประกันตนและความ
ครอบคลุมของบริการทางการแพทยแลว ยังมีประเด็นปญหาเรื่อง
ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพซึ่งบทความวิจัยนี้ไมไดกลาวถึง
อีกดวย 
  
 (3) ปญหาดานธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเงินกองทุนประกันสังคม

 สํานักงานประกันสังคมซ่ึงทําหนาท่ีบริหารระบบประกัน
สังคมและกองทุนประกันสังคม เปนหนวยงานที่สังกัดอยูภายใต
ระบบราชการ ซึ่งมีปญหาเรื่องการมีสวนรวมของกลุมผูประกันตน
ในการบริหารจัดการ ทั้งที่งบประมาณสวนใหญมาจากการจายเงิน
สมทบของผูประกันตน การมีระบบกํากับตรวจสอบการบริหารจดัการ 
ความคลองตวัในการรับมือกบัสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลง และการถูก
แทรกแซงจากฝายการเมือง ดังท่ีในอดีต ฝายการเมืองมักพยายาม
แทรกแซงการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมเพ่ือดึงเอาทรัพยากร
การเงินที่มีอยูไปใชในนโยบาย เพื่อสรางคะแนนนิยมอันไมกอใหเกิด
ประโยชนแกผูประกันตน เชน แนวคิดการนําเงนิกองทุนประกันสงัคม
จาํนวน 1 แสนลานบาทไปปลอยกูใหขาราชการครูเพือ่ใชหนีใ้นป พ.ศ. 
2551 
 นอกจากน้ัน อํานาจในการบริหารจัดการสํานักงานประกัน
สังคมรวมศูนยอยูที่เลขาธิการสํานักงาน ซึ่งในอดีตเคยเกิดกรณีการ
ทุจริตคอรรัปช่ันของผูบริหารระดับสูงมาแลว เชน การนําเงินกองทุน
ประกันสังคมมาใชจายในโครงการเชา จัดหา และดําเนินการระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานของสํานักงานประกันสังคมมูลคา
กวา 2,800 ลานบาทของอดีตผูบริหารระดับสูง จนถูกคณะกรรมการ
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ปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาตชิีมู้ลความผิด และภายหลัง
มีมติใหปลดอดีตผูบริหารระดับสูงคนดังกลาวออกจากราชการในป 
พ.ศ. 2552
 ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงคือ ระบบประกันสังคมมี
งบประมาณในการบริหารจัดการท่ีสูงมาก บทบัญญัติมาตรา 24 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดใหคณะกรรมการ
ประกันสังคมสามารถจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละ 10 ของเงิน
สมทบในแตละป เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะ
กรรมการตางๆ และเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน
ประกันสังคม
 จากรายงานประจําปของสํานักงานประกันสังคม พบวา
ยอดเงินสมทบในป พ.ศ. 2549 2550 2551 และ 2552 มีจํานวน 
93,240 ลานบาท 99,935 ลานบาท 106,909 ลานบาท และ 92,927 
ลานบาท ตามลําดับ สวนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน
ประกันสังคมคิดเปนเงิน 3,369 ลานบาท 2,197 ลานบาท 3,027 
ลานบาท และ 3,058 ลานบาท ตามลําดับ
 จะเห็นไดวาคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน
ประกันสังคมในแตละปยังอยูในระดับหางไกลจากหลักเกณฑขั้นสูง 
(รอยละ 10 ของเงินสมทบแตละป) ที่กําหนดไวในกฎหมาย กระน้ัน
ก็ยังเปนเงินงบประมาณจํานวนมาก จึงสมควรท่ีจะใหความสําคัญ
กับประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ และปรับแกหลักเกณฑขั้นสูง
ดังกลาวใหสอดคลองตามความเปนจริง เพราะในกฎหมายก็ยังระบุ
วาในกรณีท่ีเงินกองทุนไมพอจาย ใหรัฐบาลจายเงินอุดหนุนหรือเงิน
ทดรองราชการใหตามจําเปน
 ในสวนของการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
ในปจจุบันดําเนินการโดยสํานักงานประกันสังคม ภายใตความเห็น
ชอบดานนโยบายและแผนการลงทุนของคณะกรรมการประกันสงัคม 
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โดยไมมีคณะกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการลงทุนกํากับดูแล
เฉกเชนการกํากับดูแลประโยชนทดแทนทางการแพทยโดยคณะ
กรรมการกรรมการแพทย จึงทําใหถูกวิพากษวิจารณและต้ังคําถาม
ถึงความสามารถในการบริหารการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพ จาก
ประสบการณทีผ่านมาพบวาการบริหารการลงทุนของกองทนุประกัน
สงัคมมีเหตกุารณทีส่ะทอนความขาดประสิทธภิาพ ตวัอยางเชนกรณี
ความผิดปกติในการนําเงนิกองทนุฯ ไปลงทนุซือ้หุนธนาคารทหารไทย
ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งมีราคาแพงและมีสภาพคลองตํ่า สงผลใหกองทุน
ขาดทุนกวา 300 ลานบาท เปนตน

3.3 รางกฎหมายประกนัสังคมใหม ในฐานะเครือ่งมือปฏิรปูระบบ
ประกันสังคม 

 จากสภาพปญหาดานความครอบคลุมท่ัวถึง ดานการให
ประโยชนทดแทนและการจายเงินสมทบ และดานธรรมาภิบาลและ
ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการเงินกองทนุประกันสงัคม จงึมีความ
พยายามจากหลายภาคสวนในสังคมในการผลักดันการปฏิรูประบบ
ประกันสังคมใหมีคุณภาพ มีความเปนธรรม และมีธรรมาภิบาลมาก
ขึ้น รวมถึงขยายขอบเขตความครอบคลุมของระบบประกันสังคมให
กวางขวางขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ใหครอบคลุมกลุมแรงงานนอกระบบ
 เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงขอเสนอในการปฏิรูปกฎหมาย
วาดวยระบบประกันสงัคมในระยะเวลา 1 ปทีผ่านมา โดยวิเคราะหราง
กฎหมายหลัก 2 ฉบับ ไดแก รางพระราชบัญญตัปิระกันสงัคม (ฉบับท่ี 
…) พ.ศ. ... ของรัฐบาลนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชวีะ และรางพระราชบัญญตัิ
ประกันสังคมฉบับบูรณาการแรงงาน จากเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน บทความวิจัยน้ีพยายามวิเคราะหรางกฎหมายท้ังสอง
ฉบับโดยประเมินจากศักยภาพในการแกไขปญหาเชิงโครงสรางของ
ระบบประกันสังคมของประเทศไทย  
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 (1) รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี …) พ.ศ. ... 
ของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ

 รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญคือ การ
ขยายความครอบคลุมของระบบประกันสงัคมใหครอบคลุมกวางขวาง
ขึ้น โดยเพิ่มความครอบคลุมไปยังลูกจางช่ัวคราวของราชการ ทั้ง
ลูกจางชัว่คราวรายวัน และลูกจางช่ัวคราวรายช่ัวโมงของสวนราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมถึงคูสมรสหรือบุตรของ
ผูประกันตนตามมาตรา 33 โดยใหรัฐบาลออกเงินสมทบเขากองทุน
เพื่อการจายประโยชนทดแทนสําหรับคูสมรสหรือบุตรของผูประกัน
ตนตามมาตรา 33 (ตามความสมัครใจ) ในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย เปนรายป ในอัตราเทากับ
คาใชจายตอคนตอปที่รัฐบาลจายใหแกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ17

 นอกจากน้ัน รัฐบาลยังตองการขยายสิทธิประโยชนของการ
ประกันสังคมไปยังแรงงานนอกระบบซ่ึงไมไดทํางานอยูในสถาน
ประกอบการและไมมีนายจาง เชน ผูรับงานไปทําท่ีบาน โดยแกไข
ความหมายของ ‘ลูกจาง’ จากปจจุบันที่นิยามวา “ผูซึ่งทํางานให
นายจางโดยไดรับคาจาง ไมวาจะเรียกช่ืออยางไร แตไมรวมถึงลูกจาง
ซึ่งทํางานเก่ียวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย” 
เปน “ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจาง” เพื่อใหความหมาย
ครอบคลุมลูกจางท้ังหมด รวมถึงแมบานและผูรับงานไปทําท่ีบาน
 รางกฎหมายฉบับนี้ยังเพิ่มแรงจูงใจใหผูประกันตนแบบ
สมัครใจเขารวมมากข้ึน ดวยหวังวาจะสามารถดึงแรงงานนอกระบบ
ใหเขามาประกันตนในระบบมากข้ึน เชน กําหนดใหรัฐบาลจายเงิน

17 ในป พ.ศ. 2553 กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดบริการ
สาธารณสุขในอัตราเหมาจาย 2,401 บาทตอหัว (กรุงเทพธุรกิจ, 21 กุมภาพันธ 2554)
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18 โครงการวิจัยนําเสนอตอแผนงานสรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ือการ
พัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.) โดยมี สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และปกปอง จันวิทย เปน
นักวิจัยหลัก รวมดวยอิสรกุล อุณหเกตุ และคุปต พันธหินกอง

สมทบไมเกินกึ่งหนึ่งเขากองทุนสําหรับผูประกันตนแบบสมัครใจ 
(มาตรา 40) จากเดิมท่ีผูประกันตนเปนผูจายเงินสมทบท้ังหมด โดย
รัฐบาลไมตองจาย 
 สวนประเด็นปลีกยอยอ่ืนๆ เชน การขยายเวลาขาดสงเงิน
สมทบของผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง แตประสงคจะเปน
ผูประกันตนตอไป (ในปจจุบัน ความเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 
สิ้นสุดลงเม่ือไมสงเงินสมทบเปนเวลา 3 เดือนติดตอกัน หรือภายใน
ระยะเวลา 12 เดอืนสงเงนิสมทบไมครบ 9 เดอืน สวนตามรางกฎหมาย
ใหม ความเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 สิน้สดุลงเม่ือไมสงเงนิสมทบ
เปนเวลา 5 เดือนติดตอกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนสงเงิน
สมทบไมครบ 5 เดือน) การเพิ่มเติมบทยกเวนหรือลดหยอนการออก
เงนิสมทบในกรณีเกดิภัยพบัิต ิการแกไขวิธกีารคํานวณคาจางรายวัน
ในการจายเงินทดแทนการขาดรายได เปนตน 
 
 (โปรดดูภาคผนวกประกอบ - ตารางท่ี 7: อัตราเงินสมทบและ
สทิธปิระโยชนตามประเภทของผูประกันตนตามรางพระราชบัญญัตปิระกัน
สังคม (ฉบับท่ี …) พ.ศ. ...)

 ในบทวิเคราะหรางพระราชบญัญัตปิระกันสงัคม พ.ศ. ... ของ
โครงการวิจัยเร่ือง “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน”18 ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับราง
กฎหมายฉบับน้ีไวหลายประการ ตัวอยางเชน  
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 ก. การขยายความครอบคลุมไปยังผูรับงานไปทําท่ีบาน
 การขยายความครอบคลุมไปยังผูรับงานไปทําท่ีบานดวย
การแกไขมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
สงผลใหผูรับงานไปทําท่ีบานกวา 4.4 แสนคน19 ทั่วประเทศ สามารถ
เขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ได แรงงานกลุมนี้มีรายไดนอย
และไมแนนอน จึงอาจจายเงินสมทบไดไมครบตามกําหนด นอกจาก
นั้นยังมีปญหาเรื่องการระบุตัวนายจางที่แนชัด เพราะในปหนึ่งๆ 
ผูรับงานอาจมีนายจางหลายคน การออกกฎหมายใหนายจางตอง
จายเงินสมทบจึงเกิดปญหาวาจะเปนนายจางคนใด และตองสงเงิน
สมทบจํานวนเทาใด (เนื่องจากจายคาจางเปนรายชิ้น ไมใชรายวัน
หรือรายเดือน) และอาจเปนไปไดวายังมีนายจางบางสวนที่มีการจาง
งานไปทําที่บาน แตไมแจงขอมูลแกหนวยงานรัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการ
จายเงินสมทบ

 ข. ประโยชนทดแทนท่ีไดจากการเปนผูประกันตนตามมาตรา 
40 ยังไมดึงดูดใจ 
 มาตรา 40 ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหลูกจางที่ไมไดเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 33 (แรงงานนอกระบบ) สามารถสมัครเขาเปนผูประกันตน
โดยสมัครใจได อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานท่ีผานมายังไมเปน
ที่นาพอใจดังที่ไดกลาวมาแลว ในรางพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... มาตรา 18 (แกไขมาตรา 40) พยายามเพิ่มความ
นาดึงดูดใจดวยการกําหนดใหรัฐบาลตองจายเงินสมทบไมเกินกึ่ง
หนึ่งของอัตราที่ผูประกันตนตองจาย ซึ่งโดยปกติแลวผูประกันตน
ตองจายเงินสมทบ 3,360 บาทตอป ดังนั้น รัฐบาลตองจายเงินสมทบ

19 สํารวจการรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. 2550, สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ไมเกิน 1,680 บาทตอป แตสิทธิประโยชนที่ผูประกันตนไดรับยังคง
เดมิ คือกรณทีพุพลภาพ กรณเีสยีชวีติ และกรณีคลอดบุตร ซึง่ยงัขาด
สวัสดิการท่ีแรงงานนอกระบบจํานวนมากตองการ เชน สทิธปิระโยชน
กรณีชราภาพ (บํานาญผูสูงอายุ) แมวาในปจจุบันจะมีเบี้ยผูสูงอายุ
เดือนละ 500 บาทอยูแลว แตก็ยังไมเพียงพอและไมทั่วถึง

 ค. การขยายความครอบคลุมไปยังคูสมรสและบุตร
 มาตรา 21 ในรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. ... ไดขยายสทิธปิระโยชนไปยังคูสมรสและบุตรของผูประกันตน
ตามมาตรา 33 ในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวย กรณีทพุพลภาพ 
และกรณีตาย โดยใหรัฐบาลจายเปนรายปในอัตราเทากับคาใชจาย 
(ตอคนตอป) เพื่อบริการสาธารณสุขท่ีรัฐบาลจายใหกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ 
 การนําคูสมรสและบุตรออกไปสูประกันสังคม ยอมสงผลให
โครงสรางของผูรับบริการสาธารณสุขและโครงสรางตนทุนของระบบ
หลักประกันสขุภาพแหงชาตเิปล่ียนแปลงไป และมีความแตกตางจาก
กองทุนประกันสังคมอยางมีนัยสําคัญ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต ิ(สปสช.) จะเผชญิภาระตนทนุตอหวัสูงขึน้ เพราะการคํานวณ
คาใชจายรายหัวเปนการคิดคาเฉลี่ยระหวางคนหนุมสาวซ่ึงมีความ
เสีย่งตอโรคนอย กับผูสงูอายุซึง่มีความเส่ียงตอโรคมาก หากมีจาํนวน
คนหนุมสาวในกองทุนนอยลง แตมีจํานวนผูสูงอายุมากข้ึน อันเปน
ผลมาจากการโอนยายคูสมรสและบุตรไปยงัระบบประกันสงัคม จะสง
ผลใหงบประมาณเหมาจายตอหวัของ สปสช. เพิม่ข้ึนจากอตัราท่ีจาย
ในปจจุบัน 2,401 บาทตอคนตอป 
 ดังนัน้ การกําหนดใหรัฐบาลจายเงินเขากองทุนประกันสงัคม
ในอัตราเดียวกับท่ีจายใหกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึง
ไมเหมาะสม เพราะไมสะทอนตนทุนที่แทจริงของกองทุนประกัน



ปกปอง  จันวิทย : 387

สังคมในการจายประโยชนทดแทนดานสุขภาพใหแกคูสมรสและบุตร 
อีกท้ังรัฐตองจายเงินใหกองทุนประกันสังคมมากกวาที่ควรจะเปน 
ซึ่งเปนการเพิ่มภาระทางการคลัง ในขณะท่ีตนทุนตอหัวของระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติก็สูงข้ึนดวย 
 การขยายสิทธิไปยังคูสมรสและบุตร ควรมีการคํานวณตนทนุ
คาใชจายจริงทีจ่ะเกดิข้ึนตามมา และเพือ่ควบคุมตนทุนคาใชจายเพือ่
การรักษาพยาบาลสําหรับคูสมรสและบุตร จึงอาจระบุใหสํานักงาน
ประกันสังคมจายคาใชจายรายหัวตามตนทุนที่แทจริง แตไมเกิน
เพดานคาใชจายตอหวัทีจ่ายใหกองทนุหลกัประกันสขุภาพ นอกจากนี้
ควรเปดโอกาสใหคูสมรสและบุตรไดเลือกวาจะอยูในระบบเดิมหรือ
จะยายมาเขาประกันสังคม20

 (2) รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
ฉบับบูรณาการแรงงาน

 รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดรับการผลักดันจาก
เครือขายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน21 โดยการสนับสนุนของ
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีการเคล่ือนไหวท่ีเปนรูปธรรมคือ 
การยกรางพระราชบญัญตัปิระกันสงัคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... หรอืฉบบั

20 ในประเด็นนี้ รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... สภา
ผูแทนราษฎร ไดแกไขเนื้อหาตามขอสังเกตของคณะผูวิจัย
21 เครือขายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ประกอบดวย คณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน
ไทย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ พงศพงัน สภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางานและ
สิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย เครือขายแรงงานนอกระบบ เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงาน
ขามชาติ เครือขายภาคประชาชน กทม. เครือขายเกษตรพันธสญัญา สภาองคการลูกจางพฒันา
แรงงานแหงประเทศไทย เปาหมายหลกัคือการยกรางพระราชบญัญตัปิระกันสงัคม (ฉบบัท่ี ...) 
พ.ศ. ... หรือฉบับบูรณาการแรงงาน ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2552
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22 องคกรอิสระคือหนวยงานของรัฐรูปแบบท่ี 3 ที่จัดต้ังขึ้นนอกเหนือจากสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนหนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมบริการสาธารณะท่ีตองใชอํานาจรัฐในการ
ปกครอง หรือดําเนินกิจการทางปกครองเฉพาะดาน 
23 จากเอกสารประกอบการสนับสนุน-ผลักดันรางพระราชบัญญตัปิระกันสงัคม “ฉบบับูรณาการ
แรงงาน” จัดพิมพเผยแพร ตุลาคม พ.ศ. 2553

บูรณาการแรงงาน และรณรงคใหประชาชนรวมกันเขาชื่อ 10,000 
รายช่ือ เพื่อเสนอรางกฎหมายตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับป พ.ศ. 2550 เปดโอกาสใหภาคประชาชนรวมตัวกันเพื่อ
เสนอรางกฎหมายได 
 หัวใจสําคัญของรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ การปฏิรูป
สาํนกังานประกันสังคมใหเปนองคกรอิสระของรัฐ แนวคิดคือ ปจจบัุน
สํานักงานประกันสังคมมีฐานะเทียบเทากรมสังกัดกระทรวงแรงงาน 
มีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด มีฐานะเปนขาราชการ รวมท้ัง
เจาหนาที่ในสํานักงาน การบริหารเปนแบบราชการและไมคลองตัว 
มีโอกาสถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง อีกท้ังผูประกันตนมีสวน
รวมอยางจํากัดในการบริหาร ทั้งที่สํานักงานมีหนาท่ีในการดูแลสิทธิ
ประโยชนของผูประกันตนโดยตรง 
 หัวใจหลักของรางกฎหมายประกันสังคมฉบับบูรณาการ
แรงงานคือการปฏิรูปใหสํานักงานประกันสังคมเปนองคกรอิสระของ
รัฐ22 โดยมีเหตุผลหลักเบ้ืองหลังดังนี้23

 (1) เพื่อใหผูประกันตนมีสวนรวมตรวจสอบและเกิดความ
เปนเจาของกองทุนอยางแทจริง หลีกเลี่ยงการถูกแทรกแซงจาก
ฝายการเมืองผานการใชอํานาจของรัฐมนตรี เลขาธิการ สปส. และ
ขาราชการท่ีเกี่ยวของ
 (2) กองทุนประกันสังคมมีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 
แรงงานผูเกี่ยวของกวา 9 ลานคนตองจายเงินสมทบตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ไมใชเงนิทนุของรฐับาลท่ีมาจากภาษจีากประชาชนฝายเดยีว 
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จงึไมควรบริหารงานรวมศูนยแบบหนวยราชการ แตควรมีการบริหาร
จดัการท่ีเปนอสิระ คลองตวั โปรงใส เขมแข็งม่ันคง และสะดวกตอการ
บริการประชาชน
 (3) สํานักงานประกันสังคมมีภารกิจในการขยายความ
คุมครองใหกวางขวางข้ึน โครงสรางและกฎหมายเดิมมีขอจํากัด 
ไมสามารถตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ
 (4) เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังเจาหนาที่ที่มี
ความเช่ียวชาญโดยเฉพาะดานบริหารการเงินการลงทุน
 เนื้อหาในสวนของการบริหารจัดการสํานักงาน กําหนดให
สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีไมใชหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงแรงงาน อยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี 
และมีการปรับเปล่ียนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
ประกันสังคม จากที่ในปจจุบันมีกรรมการรวมท้ังสิ้น 16 คน โดยมี
ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน มีกรรมการโดยตําแหนง ไดแก 
ผูแทนกระทรวงแรงงาน สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปน
กรรมการและเลขานุการ กรรมการผูแทนฝายนายจาง 5 คน ฝาย
ลูกจาง 5 คน 
 ขอเสนอใหมคือใหคณะกรรมการมีจํานวนทั้งสิ้น 33 คน 
มาจาก 4 ฝาย ฝายละ 8 คน ไดแก ประธานกรรมการ มาจากการ
สรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยท่ีกรรมการท้ัง 4 ฝายรวมกัน
สรรหา กรรมการ 4 ฝายไดแก (1) กรรมการโดยตําแหนง ประกอบ
ดวย ผูแทนกระทรวงแรงงาน สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคม (2) กรรมการฝายนายจาง และ (3) กรรมการ
ฝายผูประกันตน ฝายละ 8 คน และ (4) กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิสรรหา
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โดยกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการฝายนายจางและกรรมการ
ฝายผูประกันตน โดยครอบคลุมดานตางๆ ดังนี ้ดานงานประกันสงัคม 
ดานงานหลักประกันสุขภาพ ดานการแพทย ดานเศรษฐศาสตรการ
คลัง ดานบริหารการลงทุน ดานกฎหมาย ดานสวัสดิการสังคม และ
ดานสิทธิมนุษยชน ดานละ 1 คน รวม 8 คน
 การเปลีย่นแปลงสาํคัญคอืใหกรรมการฝายนายจางและฝาย
ผูประกันตนมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของผูประกันตนและ
นายจางที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. ดวยระบบ 1 คน 1 เสียง จากท่ี
กฎหมายฉบับปจจุบันกําหนดใหผูมีสิทธิในการเสนอชื่อและการลง
คะแนนเลือกต้ังตัวแทนลูกจางมีเพียงองคกรสหภาพแรงงานเทานั้น 
ทัง้นี ้ผูประกันตนสามารถลงสมัครรับเลือกตัง้ในนามอิสระได นอกจาก
นัน้ องคกรเอกชน องคกรดานแรงงานท่ีดําเนนิกจิกรรมดานสวสัดิการ
แรงงานไมนอยกวา 5 ป ไมวาจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไม 
สามารถสงบุคคลลงรับสมัครได
 แนวทางการเลือกต้ังโดยตรงของผูประกันตนโดยใชหลัก 
1 คน 1 เสียง สอดคลองกับแนวทางตามรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 
2550 มาตรา 84(7) ทีร่ะบุให “(7) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงาน
ทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบ
ไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม 
รวมท้ังคุมครองใหผูทาํงานทีมี่คุณคาอยางเดยีวกันไดรับคาตอบแทน 
สิทธิประโยชน และสวัสดิการท่ีเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ”
 ดานอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประกันสังคม ไดแก 
อํานาจกําหนดนโยบายบริหารงานและควบคุมดูแลการบริหารงาน
ประกันสังคมอยางเต็มท่ี รวมท้ังการเห็นชอบแผนงาน แผนการเงิน
และงบประมาณของสํานักงานในแตละป การกําหนดกฎเกณฑการ
ตรวจสอบการใชจายเงินประจําป การบริหารงานท่ัวไปและบริหาร
บุคลากร การกําหนดหลักเกณฑการรับฟงความคิดเห็นและขอ
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เสนอแนะจากทุกฝาย และหลักเกณฑการชวยเหลือเบื้องตนแกผู
เสยีหายจากบริการทางการแพทยโดยหาผูกระทําผดิมิไดหรือไมไดรับ
คาเสียหายในเวลาอันควร
 นอกจากนั้น มีการปรับใหวาระการดํารงตําแหนงของคณะ
กรรมการประกันสังคมมีอายุ 4 ป อยูไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน และ
พนจากตาํแหนงกรณีขาดประชุม 3 คร้ังตดิตอกนัโดยไมมีเหตอุนัควร 
หรือมีมติจากกรรมการ 2 ใน 3 ใหพนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอ
หนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ และเปด
ใหผูประกันตนไมนอยกวา 1,000 คน เขาชื่อรองใหคณะกรรมการ
พิจารณาถอดถอนกรรมการได ทั้งนี้ยังมีการกําหนดใหกรรมการ
ประกันสังคมถือเปนตําแหนงระดับสูงตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ตอง
แสดงบัญชทีรัพยสนิและหน้ีสนิตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่เปดเผย
ตอสาธารณชน และถือเปนพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
 นอกจากมคีณะกรรมการประกันสงัคม คณะกรรมการอุทธรณ 
และคณะกรรมการการแพทย ตามเดิมแลว รางกฎหมายฉบับบูรณา-
การแรงงานยังเสนอใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ลงทุนเพิ่มเติมดวย รวมถึงใหความสําคัญกับการออกแบบระบบ
ตรวจสอบใหผูประกันตนสามารถตรวจสอบการนําสงเงินสมทบของ
ผูประกันตนตอสํานักงานประกันสังคมไดโดยสะดวก
 เนื้อหาบางสวนของรางกฎหมายฉบับบูรณาการแรงงาน
สอดคลองกับรางกฎหมายของรัฐบาล เชน การขยายขอบเขตการ
คุมครองของระบบประกันสังคม การปรับปรุงคํานิยามของคําวา
ลูกจางใหรวมลูกจางทํางานบานอันมิไดประกอบธุรกิจและลูกจาง
ผูรับงานไปทําที่บาน นิยามของคําวาทุพพลภาพที่เสนอใหตัดคําวา 
“จนไมสามารถทํางานได” ออกไป เพือ่ใหผูประกันตนทีส่ญูเสยีอวัยวะ
สวนใดหรือสูญเสียสมรรถภาพของรางกายไดรับประโยชนทดแทนที่
เปนธรรมตามจริง
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 ประเดน็อืน่ๆ ทีน่าสนใจ เชน การเสนอใหฐานคาจางคาํนวณ
เงินสมทบข้ึนกับคาจางของแตละราย โดยไมกําหนดอัตราสูงสุดไว 
และมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ี
จายเงนิสมทบ เชนเดยีวกบัผูประกันตนทีอ่อกจากงาน ซึง่จะขยายให
มีสทิธไิดรับประโยชนทดแทนยาวนานข้ึนตามระยะเวลาจายเงนิสมทบ
 ในสวนของการใชสทิธบิริการทางการแพทย ในปจจบัุน การ
ใชบริการทางการแพทยสามารถใชไดเฉพาะสถานพยาบาลตามสิทธิ
เทานั้น (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน) ทําใหผูประกันตนไมไดรับความสะดวก 
และไมไดรับบริการทางการแพทยอยางเต็มท่ี และกฎหมายกําหนด
ใหตองเปนผูประกันตนอยางนอย 3 เดอืนจงึจะสามารถใชสทิธบิริการ
ทางการแพทยได แตรางกฎหมายฉบับบูรณาการแรงงานกําหนด
ใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนบริการทางการแพทย ตั้งแต
วันแรกท่ีเปนลูกจางและหลังออกจากงาน และรับประโยชนทดแทน
กรณีบํานาญชราภาพจนกระท่ังเสียชีวิต อีกท้ังยังเสนอใหประโยชน
ทดแทนกรณีเจบ็ปวยเพิม่เตมิคาสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรค และ
ตรวจสุขภาพประจําปแกผูประกันตนดวย
 นอกจากน้ัน ยังกําหนดใหผูประกันตนเลือกสถานพยาบาล
ไดทุกแหง ไมวาปกติหรือฉุกเฉิน ดวยหลักการบัตรเดียวรักษาไดทุก
โรงพยาบาลคูสัญญาคลายระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยไม
กําหนดใหลูกจางตองเลือกใชสถานพยาบาลใกลบานหรือใกลทีท่าํงาน
และเปล่ียนไดปละ 1 คร้ังเหมือนระบบประกันสังคมในปจจุบัน

 (3) บทสังเคราะหและประเด็นเพิ่มเติม

 จากการวิเคราะหรางกฎหมายเพ่ือการปฏิรูประบบประกัน
สังคมท้ัง 2 ฉบับจากฝายรัฐบาลและเครือขายแรงงาน พบวาเนื้อหา
ของรางกฎหมายท้ังสองฉบับมีสวนชวยในการพัฒนาระบบประกัน
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 สังคมในบางระดับ โจทยหลักท่ีรางกฎหมายท้ังสองพยายามจะตอบ
คือการขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคม และการปฏิรูป
โครงสรางการบริหารจดัการของสํานกังานประกันสงัคม (ในกรณีฉบบั
บูรณาการแรงงาน) แตยงัไมมีคําตอบทีช่ดัเจนเกีย่วกับประเด็นความ
เปนธรรมของระบบประกันสุขภาพโดยเปรียบเทียบท้ัง 3 ระบบ ซึ่ง
ผูประกันตนในระบบประกันสงัคมตองรับภาระรายจายดานการประกัน
สุขภาพ และความย่ังยืนของกองทุนประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 
 กลาวโดยสรุป รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. ... มีเจตนารมณที่จะตอบโจทยเชิงโครงสรางของระบบประกัน
สังคม โดยมุงเนนการขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคม 
เชน ลูกจางชั่วคราวทุกประเภทของราชการ คูสมรสและบุตรของ
ผูประกันตนตามมาตรา 33 ผูรับงานไปทําท่ีบาน และพยายาม
ออกแบบโครงสรางส่ิงจูงใจในการดึงแรงงานนอกระบบเขามาอยูใน
ระบบประกันสงัคม กระน้ัน ผูวจิยัเหน็วา โครงสรางสิง่จงูใจยงัไมมีพลงั
ดึงดูดเพียงพอ เนื่องจากประโยชนทดแทนยังไมสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมแรงงานนอกระบบ ขณะท่ีตนทุนท่ีผูประกันตนตอง
รับภาระยังคงอยูในระดับสูง นอกจากน้ัน รางกฎหมายฉบับน้ียัง
ไมตอบโจทยที่สําคัญอื่นๆ เชน โครงสรางการบริหารจัดการของ
สํานักงานประกันสังคม การจัดการกองทุนชราภาพอยางย่ังยืน และ
การยกระดับสิทธิในการรักษาพยาบาลใหทัดเทียมกับระบบประกัน
สุขภาพอื่นๆ  
 สําหรับประเด็นเรื่องการขยายความครอบคลุมของระบบ
ประกันสังคม หลักการในอุดมคติคือ ระบบประกันสังคมควรขยาย
ใหครอบคลุมคนทุกคน รวมถึงลูกจางชั่วคราวของรัฐ กลุมแรงงาน
นอกระบบ กลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน กลุมคนทํางานบานอันมิได
ประกอบธุรกิจรวมอยูดวย กลุมแรงงานขามชาติ และกลุมเกษตรกร 
ในสวนของสถานประกอบการขนาดเล็ก ตัง้แตป พ.ศ. 2545 สาํนกังาน
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ประกันสังคมขยายความครอบคลุมถึงแรงงานในระบบในกิจการท่ีมี
ลูกจาง 1 คนขึ้นไป แตถึงแมวาจะบังคับโดยกฎหมาย แตกิจการท่ีมี
ลูกจาง 1-5 คนน้ันมีสวนนอยท่ีมาลงทะเบียน และในทางปฏิบัตก็ิยาก
ที่จะตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย
 กรณีการขยายความครอบคลุมถึงกลุมแรงงานนอกระบบ 
การสรางหลักประกันทางสังคมใหแรงงานนอกระบบตองอาศัยการ
สนับสนุนจากรัฐมากกวาท่ีเปนอยู แนวทางหลักคือขยายโครงการ
ประกันสังคมภาคสมัครใจ โดยมีการแกไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน
ที่ผูประกันตนตามมาตรา 40 จะไดรับ โดยเฉพาะอยางย่ิงประโยชน
ทดแทนกรณีชราภาพ (บํานาญชราภาพ) ซึ่งเปนความตองการของ
แรงงานนอกระบบ โดยรัฐตองเขามารวมแบกรับคาใชจายมากข้ึน  
 สํานักงานพัฒนาการประกันสังคมเคยเสนอรูปแบบสิทธิ
ประโยชนสาํหรับมาตรา 40 ใหม โดยเสนอวา ผูประกันตนตามมาตรา 
40 ควรไดรับสิทธปิระโยชนกรณีเจบ็ปวย ทพุพลภาพ ตาย คลอดบุตร 
ชราภาพ โดยจายเงินสมทบเทาเดิม คือเดือนละ 280 บาท หรือปละ 
3,360 บาท ตอมา รางกฎหมายประกันสังคมฉบับแกไขของรัฐบาล
กําหนดใหภาครัฐรวมสมทบไมเกนิก่ึงหนึง่ของเงินสมทบของผูประกัน
ตน โดยไดรับประโยชนทดแทนเทาเดิม สวนรางกฎหมายฉบับ
บูรณาการแรงงานกําหนดใหรัฐสมทบเทากับจํานวนเงินสมทบท่ีผู
ประกันตนจาย
 ในงานศึกษาของ ถาวร สกุลพาณิชย และคณะ (2554) 
อางงานวิจัยของ วิโรจน ณ ระนอง และอัญชนา ณ ระนอง (2553) 
ในโครงการวิจัยแนวทางการขยายความคุมครองโดยรัฐบาลรวมจาย
ในการประกันสังคม ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกัน
สงัคม พ.ศ. 2533 วา แรงงานนอกระบบสวนใหญตองการจายในระดับ 
50-100 บาทตอเดือน และสิทธิประโยชนที่ตองการมากท่ีสุดคือ การ
ชดเชยรายไดเมื่อเจ็บปวย ชราภาพ เสียชีวิต ทุพพลภาพ และการ
คลอดบุตร 
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 งานศึกษาของถาวรและคณะใชวิธีการวิเคราะหโดยใชแบบ
จาํลองทางคณติศาสตรประกันภยั ทาํการคาดการณคาใชจายจาํแนก
เปนสิทธิประโยชน 4 เรื่อง คือ การทดแทนรายไดเมื่อเจ็บปวยหรือ
เกิดอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชดเชยเม่ือคลอดบุตร ผลการ
วิเคราะหทางคณิตศาสตรประกันภัยพบวา การทดแทนรายไดเมื่อ
เจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุวันละ 200 บาท มีตนทุนการประกันภัยอยู
ในชวง 120-225 บาทตอคนตอป การชดเชยรายไดกรณีทุพพลภาพ
เดือนละ 1,000 บาท เปนเวลา 15 ป มีตนทุนการประกันภัยอยู
ในชวง 16-209 บาท ขึ้นอยูกับจํานวนผูประกันตน การชดเชยกรณี
เสียชีวิต 20,000 บาท มีตนทุนการประกันภัย 56-61 บาทตอคนตอ
ป และการชดเชยกรณีคลอดบุตรมีคาใชจายอยูในชวง 59-180 บาท
ตอคนตอป ขึ้นอยูกับจํานวนผูประกันตน ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่
จะจัดการประกันสังคมตามมาตรา 40 ทั้ง 4 กรณีตามท่ีผูประกันตน
ตามมาตรา 40 ตองการ โดยเก็บเงินสมทบท่ีอัตรา 100 บาทตอเดือน 
ซึ่งยังมีเงินเหลือสะสมอีกจํานวนหนึ่ง โดยกองทุนจะมีความเส่ียง
ทางการคลังจากการที่ผูที่มีความเสี่ยงสูงเทานั้นท่ีจะเลือกเขาสูระบบ 
(adverse selection) และความเส่ียงจากการท่ีจัดเก็บเงินสมทบได
ไมครบถวน (low compliance rate) แตสามารถลดความเส่ียงไดโดย
เนนประกันกลุม24 
 ในสวนของการขยายความครอบคลุมไปยังผูรับงานไปทํา
ที่บาน อาจมีปญหาเรื่องการสงเงินสมทบท่ีไมสม่ําเสมอ ดังนั้น ราง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... จะตองระบุสิทธิ

24 จาก ถาวร สกุลพาณิชย บุณยวีร เอื้อศิริวรรณ และอรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล (2554). รายงาน
ผลการประเมินทางคณติศาสตรการประกันภยั สาํหรบัรางพระราชกฤษฎกีากําหนดหลกัเกณฑ
และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเง่ือนไข
แหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. .... สํานักงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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ประโยชนของผูรับงานไปทําที่บานใหแตกตางจากผูประกันตนตาม
มาตรา 33 โดยอาจใหผูรับงานไปทําท่ีบานใชสิทธิรักษาพยาบาลจาก
สาํนกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ สาํหรับการเจ็บปวยท่ีมิใชจาก
การทํางาน แตสําหรับการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจาก
การทํางาน ใหใชหลักการเดียวกับแรงงานในระบบ คือใชกองทุนเงิน
ทดแทนซ่ึงมีนายจางเปนผูสงเงนิสมทบ ทัง้นี ้นายจางในความหมายน้ี
คือนายจางเจาของกิจการที่แทจริง ไมใชผูรับเหมาชวงหรือผูกระจาย
งาน อยางไรก็ตาม ยังมีสวนที่ตองการการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากวา 
ผูรับงานไปทําที่บานควรไดสิทธิครบท้ัง 7 ประการหรือไม จะตอง
จัดเก็บเงินสมทบในอัตราเทาใด และจะมีวิธีจัดเก็บอยางไร
 สวนรางพระราชบัญญตัปิระกันสงัคมฉบับบูรณาการแรงงาน 
นับวามีความกาวหนาในแงการปกปองผลประโยชนของผูประกันตน 
โดยมีการเพิ่มสิทธิประโยชนตางๆ มากมาย จุดเดนของรางกฎหมาย
ฉบับน้ีคือการออกแบบระบบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ 
(governance) ที่เปล่ียนแปลงจากระบบราชการเดิมอยางมีนยัสําคัญ 
โดยเปดโอกาสใหแรงงานมีสวนรวมในการบริหารจดัการมากข้ึน และ
พัฒนาระบบกํากับตรวจสอบ รวมถึงการปฏิรูประบบเลือกตั้งตัวแทน
ฝายลูกจางในคณะกรรมการประกันสงัคม ผูวจิยัมีความเห็นสนบัสนุน
การมีสวนรวมของผูประกันตนในการบริหารจัดการและการกํากับ
ดูแลมากข้ึน รวมถึงการดึงสํานักงานประกันสังคมออกจากระบบ
ราชการด้ังเดิม เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีความเปนอิสระ แตขอ
ตั้งขอสังเกตวา หลักการสําคัญที่ควรพิจารณาคือ จะออกแบบระบบ
อยางไรเพื่อยกระดับการมีสวนรวมและการตรวจสอบโดยไมทําให
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดลงกวาระดับท่ีเหมาะสม มิพัก
ตองพูดถึงวาการออกแบบระเบียบวิธีสรรหาคณะกรรมการในองคกร
อิสระเพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติที่พึงปรารถนาเปนเรื่องที่ไมงาย 
ดังจะเหน็ไดจากประสบการณการสรรหาขององคกรอิสระหลายองคกร
ในอดีต 
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 กระน้ัน รางกฎหมายฉบับบูรณาการแรงงานยังไมไดกลาว
ถึงแนวทางการจัดการกับบทบัญญัติที่ใหคณะกรรมการจัดสรรเงิน
กองทุนมาเปนคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานไมเกิน
รอยละ 10 ซึง่เปนเกณฑทีส่งูเกนิไป และไมไดมุงแกปญหาการจัดการ
กองทุนประโยชนทดแทนกรณีชราภาพอยางย่ังยืนและเปนระบบ 
 สาํหรบัประเด็นเรือ่งระบบบริการสุขภาพ ในระยะยาว กองทนุ
ประกันสังคมควรจะมีการปฏิรูปใหม โดยอาจรับเอาขอเสนอการ
ประกันสุขภาพระบบเดียว คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ประชาชนทุกคนไมตองจายเงินสมทบเพื่อการรักษาพยาบาล หรือ
ถากองทุนประกันสังคมยังตองการใหมีสิทธิประโยชนดานการรักษา
พยาบาลอยู อยางนอยผูประกันตนที่สงเงินสมทบก็ควรจะตองไดรับ
บริการท่ีทัดเทียมกับประชาชนทั่วไปในระบบประกันสุขภาพถวน
หนา จึงจะถือวามีความเปนธรรมกับผูรับบริการทุกกลุม ทั้งนี้ การ
แบงสัดสวนเงินสมทบท่ีจายเขากองทุนตางๆ อาจจะตองมีการปรับ
เปล่ียนตามไปดวย หลักการใหญในเรื่องระบบประกันสุขภาพคือตอง
ยึดหลักคุณภาพเทาเทียมกันในทุกระบบ และควรมีความเทาเทียม
ในแงการรับภาระรายจายดานสุขภาพของประชาชนในทุกระบบดวย 
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บทความวิจัยนี้มุงสํารวจวิวัฒนาการของแนวคิดและเน้ือหาสาระ 
รวมถึงสภาพปญหาทั้งในระดับการออกแบบกฎหมายและการบังคับ
ใชกฎหมายของกฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าและ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคมของประเทศไทย เพื่อนําเสนอหลัก
คิดวาดวยการปฏิรูปกฎหมายในทางท่ีชวยเพิ่มความเปนธรรมและ
ลดความเหล่ือมล้ําของกระบวนการกําหนดคาจางข้ันตํ่าและระบบ
ประกันสังคม 
 กลาวสําหรับกระบวนการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า พบวา
มีพัฒนาการดานบวกในดานการคุมครองแรงงานในหลายประเด็น 
ตัวอยางเชน ความครอบคลุมของอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ัวประเทศ การ
เพิ่มสัดสวนจํานวนตัวแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการคาจางจนถึง
ระดับท่ีเทาเทียมกับตัวแทนฝายนายจางและฝายรัฐบาล กฎการลง
คะแนนในคณะกรรมการคาจางทีเ่ปดพืน้ท่ีใหฝายลูกจางสามารถแสดง
อาํนาจตอรองไดในบางระดับ การกระจายอํานาจในการพิจารณาการ
พิจารณาอัตราคาจางข้ันตํ่าไปยังภูมิภาคในบางระดับ การยกเลิกขอ

4. ความลงทาย
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ยกเวนในการบังคับใชอตัราคาจางขัน้ตํา่กับลูกจางทดลองงาน การลด
จาํนวนช่ัวโมงการทํางานปกติของลูกจางในเชิงโครงสราง การกําหนด
อตัราคาจางข้ันตํา่รายช่ัวโมงสําหรับนักเรียน นสิติ และนักศึกษา การ
เพิม่อํานาจหนาทีใ่หคณะกรรมการคาจางสามารถใหคําแนะนาํในเชงิ
โครงสรางตอรัฐบาลและภาคเอกชนเก่ียวกับการปรับคาจาง นโยบาย
คาจางและการพัฒนาระบบคาจางได รวมถึงพัฒนาการลาสุดคือการ
เกิดข้ึนของอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ เปนตน
 
 แมกระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าจะมีพัฒนาการ
ในดานการคุมครองแรงงานเพิ่มข้ึนในบางประเด็น แตเมื่อพิจารณา
ในมิติดานความเปนธรรม ยังมีชองวางใหมีการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความ
เปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ําไดอีก ตัวอยางเชน การปรับแนวคิด
วาดวยคาจางขัน้ตํา่ใหสะทอนแนวคิด “คาจางเพือ่ชวีติ” (living wage) 
ดังเจตนารมณเมือ่แรกมีและมาตรฐานสากล การกําหนดแนวทางการ
จัดทําโครงสรางคาจางเพื่อใหมีหลักเกณฑการปรับคาจางประจําป
ตามประสบการณ ทักษะการทํางานท่ีเพิ่มข้ึน ผลการปฏิบัติงาน และ
สอดคลองกับอัตราเงินเฟอและการเปล่ียนแปลงระดับผลิตภาพของ
แรงงาน การปฏิรูปกระบวนการคัดเลือกตัวแทนลูกจางและตัวแทน
นายจางในคณะกรรมการคาจางโดยเพ่ิมระดับการมีสวนรวมโดยตรง
ของลูกจางและนายจาง การปรับอัตราคาจางข้ันตํา่จากฐานขอมูลท่ีมี
คุณภาพและสมบูรณมากกวาการตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจของคณะ
กรรมการคาจางเปนสําคัญ การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานในการ
กําหนดคาจางระดับจังหวัดแตละแหง และการยกเลิกการยกเวนการ
บังคบัใชอตัราคาจางขัน้ตํา่กับงานบางประเภท เชน งานเกษตรกรรม 
และองคกรของรัฐ ทั้งนี้ การปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าในภาพรวมควร
คํานึงถงึความเหล่ือมล้ําระหวางอัตราคาจางข้ันตํา่ในระดับสูงท่ีสดุและ
ตํ่าท่ีสุด ซึ่งนับวันจะยิ่งถางกวางข้ึนดวย 
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ผูกําหนดนโยบาย นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และผูมีสวนได
สวนเสียท้ังหมด ควรรวมกันผลิตบทสนทนาสาธารณะและทําการ
ศกึษาวิจยัเกีย่วกับ ระดับอัตราคาจางเพือ่ชวีติท่ีเหมาะสมในกรณีของ
ประเทศไทย ระเบียบวิธกีารคํานวณซึง่เปนท่ียอมรับรวมกันระดับหนึง่
และเหมาะสมกับบริบทจริงของสังคมเศรษฐกิจไทย ผลกระทบของการ
ปรับระดับอัตราคาจางข้ันตํา่ใหเปนอตัราคาจางเพือ่ชวีติตอผูมีสวนได
สวนเสียตางๆ ทั้งกลุมลูกจาง นายจาง ผูบริโภค และเศรษฐกิจสวน
รวม รวมถึงลําดับข้ันในการดําเนินนโยบาย 
 กรอบแนวคิดเบื้องตนของผูวิจัยคือ อัตราคาจางข้ันตํ่าควร
จะสะทอนระดับอัตราคาจางเพื่อชีวิต อัตราคาจางเพื่อชีวิตไมจําเปน
ตองเปนอัตราเดียวกันในทุกเขตทองท่ีทั่วประเทศ หากควรสะทอน
สภาพความเปนอยูจริงของลูกจางในแตละเขตทองท่ี หากการศึกษา
พบวาอัตราคาจางขั้นตํ่ายังคงนอยกวาอัตราคาจางเพื่อชีวิตมาก 
ควรกําหนดลําดับข้ันในการปรับระดับอัตราคาจางไปสูระดับท่ีพึง
ปรารถนาภายใตเงื่อนเวลาท่ีชัดเจน (ใหบรรลุเปาหมายภายในก่ีป 
ปรับปละก่ีเปอรเซ็นตจากฐานเดิม) แตไมควรเปนการปรับคร้ังเดียว
ทันที ไมควรใชอัตราเดียวกันทั่วประเทศ และตองมีมาตรการลดผลก
ระทบท้ังโดยตรงและโดยออมควบคูไปดวย 
 อัตราคาจางเพื่อชีวิตไมสามารถทํางานในระบบเศรษฐกิจ
ดวยตวัเองเพยีงลําพงั แตตองมีชดุของนโยบายอืน่ๆ ทีค่วรดําเนนิการ
ควบคูไปกับการปรับระดับอัตราคาจาง เพื่อลดผลกระทบโดยเฉพาะ
ในระยะส้ัน เชน การพัฒนาผลิตภาพของแรงงานใหสูงขึ้นตามอัตรา
คาจางท่ีเพิ่มข้ึน การชวยเหลือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมี
ขีดความสามารถในการรับมือผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางได
จํากัด มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาสินคาบางประเภทท่ีจะ
ปรับตวัสงูขึน้อยางนอยในระยะส้ัน รวมถึงการพฒันาคณุภาพและผลิต
ภาพในการผลิตของภาคธุรกิจดวย 
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 กลาวสําหรับกฎหมายวาดวยระบบประกันสังคม พบวายัง
มีปญหาในหลายดาน ตัวอยางเชน (1) ดานขอบเขตความครอบคลุม 
โดยเฉพาะตอกลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจํานวนถึง 24.1 ลานคน
หรือรอยละ 62.3 ของกําลังแรงงาน (2) ดานการใหประโยชนทดแทน 
โดยเฉพาะคําถามเรื่องคุณภาพและความทัดเทียมของบริการ
สาธารณสุข และการรับภาระเงินสมทบของผูประกันตนทีไ่มเปนธรรม
เมื่อเทียบกับสิทธิในการรับบริการดานสุขภาพจากระบบอ่ืน และ (3) 
ดานธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสงัคม ซึง่ยงัขาดระบบกํากับตรวจสอบการบริหารงานและการ
บริหารเงินกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 การเสนอรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. 
... ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ยังไมสามารถตอบโจทย
ปญหาเชิงโครงสรางของระบบประกันสังคมไทยดังกลาวขางตนได
มากนัก เปาหมายหลักคือการขยายความครอบคลุมของระบบประกัน
สงัคม แตก็ยงัไมประสบความสําเรจ็ในการออกแบบโครงสรางส่ิงจงูใจ
ทีจ่ะดึงดูดใหแรงงานนอกระบบเลือกเขามาอยูในระบบประกันสงัคมได
อยางเต็มท่ี ในขณะเดียวกัน รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ
ที่ ...) พ.ศ. ... ฉบับบูรณาการแรงงานของเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน มุงเนนการปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการโดยเสนอ
ใหสาํนักงานประกันสงัคมเปนองคกรอิสระของรัฐ และเพิม่ระบบกํากับ
ตรวจสอบและการมีสวนรวมของผูประกันตน
 เนือ้หาของรางกฎหมายท้ังสองฉบบัมีสวนชวยในการพัฒนา
ระบบประกันสังคมในบางระดับ แตยังไมมีคําตอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องความเปนธรรมในระบบประกันสุขภาพ ความย่ังยืน
ของกองทุนประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ และการใชเงินกองทุน
ประกันสังคมอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
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เอกสารแนบประกอบ
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คณะกรรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการ
ประจําป 2554 ครั้งที่ 34

1. คณะกรรมการอํานวยการ
  1.1 รศ.ดร.ภาณุพงศ   นิธิประภา   ประธานกรรมการ
  1.2 รศ.หงษฟา    ทรัพยบุญเรือง  รองประธานกรรมการ
  1.3 อ.ดร.ดมิศา  มุกดมณี   กรรมการ
  1.4 ผศ.ดร.สายพิณ  ชินตระกูลชัย  กรรมการ
  1.5 ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ  ลีลหานนท  กรรมการ   
  1.6 รศ.ภราดร  ปรีดาศักด์ิ   กรรมการ  
  1.7 อ.ศันสนีย  ล้ิมพงษ   กรรมการ   
  1.8 ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน  กรรมการ  
  1.9 นายสมชัย  โชติมาโนช   กรรมการ   
  1.10 นางกนกวรรณ  เจริญผาสุข  กรรมการ  
  1.11 นางดาราวรรณ  รักษสันติกุล  กรรมการ
  1.12 นางสุนทรี  ยิ้มสําราญ   กรรมการ    
  1.13 นางเบญญาภา  วิศาลเจริญยิ่ง              กรรมการและเลขานุการ
  1.14 นายนันทวัฒน  พารณอิสรีย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการฝายกํากับเวที
  2.1 ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ  ลีลหานนท  ประธานอนุกรรมการ
  2.2 อ.ดร.ศุพฤฒิ  ถาวรยุติการต  กรรมการ
  2.3 อ.พิจิตรา  ประภัสสรมนู   กรรมการ 
  2.4 นางสาวอมรรัตน  มากเหล่ียม  กรรมการ
  2.5 นางสาวสุภาพร  ขาวสวาง    กรรมการ
  2.6 นายเถกิงศักด์ิ ไชยา   กรรมการและเลขานุการ
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3. คณะอนุกรรมการฝายจัดพิมพหนังสือ
  3.1 รศ.ภราดร  ปรีดาศักด์ิ     ประธานอนุกรรมการ 
  3.2 อ.สิทธิกร  นิพภยะ   กรรมการ
  3.3 นางดาราวรรณ  รักษสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ

4. คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ
  4.1 อ.ศันสนีย  ล้ิมพงษ           ประธานอนุกรรมการ 
  4.2 อ.สัณหสิรี  โฆษินทรเดชา  กรรมการ
  4.3 นางสาวพนัสดา  ปนจันทนหอม   กรรมการ
  4.4 นายนันทวัฒน พารณอิสรีย  กรรมการและเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการฝายลงทะเบียน 
  5.1 นางกนกวรรณ  เจริญผาสุข  ประธานอนุกรรมการ
  5.2 นางสาวถมรัตน  อังคทาภิมณฑ  กรรมการ
  5.3 นางดาราวรรณ  รักษสันติกุล  กรรมการ
  5.4 นางวันเพ็ญ  เนตรรุง   กรรมการ
  5.5 นางสุกัญญา  นทีรัยไทวะ  กรรมการ
  5.6 นางสาวศรีวรรณ  ศรีสวัสด์ิ  กรรมการ
  5.7 นางพรรณพิไล  ดิษฐคําเริง  กรรมการ
  5.8 นางสาวนฤมล   บุญมา   กรรมการ 
  5.9 นางสาวสิวรี  ศิริวงศ   กรรมการ
  5.10 นางสาวณัฐกานต  เกิดบํารุง  กรรมการและเลขานุการ
                                           



426 : การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพ่ือสรางเศรษฐกิจที่เปนธรรม: กรณีศึกษากฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า
      และกฎหมายวาดวยระบบประกันสังคม

6. คณะอนุกรรมการฝายสถานที่ และฝายจัดเลี้ยง
  6.1 นางสุนทรี  ยิ้มสําราญ   ประธานอนุกรรมการ
  6.2 นายบุญเลิศ  เถาแตง   กรรมการ 
  6.3 นายปกรณ  จรัสพนาวสาน  กรรมการ 
  6.4 นางสาวชมภู  ธงชัย   กรรมการ 
  6.5 นายอารมณ  เอี่ยมประเสริฐ  กรรมการ                
  6.6 นางสาวอมรรัตน  มากเหล่ียม    กรรมการ              
  6.7 นายเพียร  แสนเงิน   กรรมการ 
  6.8 นายพิชัย  แปนขํา   กรรมการ 
  6.9 นายชัยยุทธ  ศรีสุหู   กรรมการ  
  6.10 นายสํารวย  เถาแตง   กรรมการ              
  6.11 นายสมบูรณ มาตะโก   กรรมการ   
  6.12 นายลือศักด์ิ  รักษาวงษ  กรรมการ   
  6.13 นายกําพล  อมรวุฒิพิพัฒน  กรรมการ 
  6.14 นายเสริมศักด์ิ  กรุดเงิน  กรรมการ   
  6.15 นายศรชัย  กรรมสิทธิ์   กรรมการ   
  6.16 นางอัมพร  พึ่งจันทร   กรรมการ 
  6.17 นางประกอบกิจ  บุญสิทธิ  กรรมการ 
  6.18 นางเฉลิมศรี ถุงเงินโต   กรรมการ  
  6.19 นางฉัตรฑริกา  วรรณประสพ    กรรมการและเลขานุการ
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7. คณะอนุกรรมการฝายตอนรับ
  7.1 ผศ.ดร.อักษรศรี   พานิชสาสน  ประธานอนุกรรมการ 
  7.2 รศ.ดร.เกรียงไกร  เตชกานนท  กรรมการ
  7.3 อ.ดร.อนิณ  อรุณเรืองสวัสด์ิ  กรรมการ
  7.4 ผูแทนอาจารย    กรรมการ
  7.5 นางพยอม  ครุสาตะ   กรรมการ
  7.6 นายสมชัย  โชติมาโนช   กรรมการและเลขานุการ



428 : การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพ่ือสรางเศรษฐกิจที่เปนธรรม: กรณีศึกษากฎหมายวาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า
      และกฎหมายวาดวยระบบประกันสังคม

การสัมมนาทางวิชาการประจําป 2554
symposium คร้ังที่ 34

“ไดเวลาปฏิรูป...เพ่ือเศรษฐกิจที่เปนธรรม”

วันพุธที่  20  กรกฎาคม  2554
ณ หอประชุมศรีพูรพา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะบรรณาธิการ
ภราดร ปรีดาศักด์ิ 
สิทธิกร นิพภยะ 

ออกแแบบปก
มณธิชา กิติคํา และทีมงาน

รูปเลม
world wild weird

ประสานงาน
ดาราวรรณ  รักษสันติกุล

สํานักพิมพ openbooks
286 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-5145

โทรสาร 0-2669-5146

โรงพิมพ
หจก.สามลดา

โทร. 0-2895-1500, 0-2895-2300




