รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง แนวทางการพิจารณาทบทวนการจัดสรร
เงินอุดหนุนของไทยใหกับสหประชาชาติ

จัดทําโดย นางกมลภัทร ประทุมแกว
รหัส 9009

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล
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หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ
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(รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์)
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ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต สุรพงษ ชัยนาม)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
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อาจารยทปี่ รึกษา
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สหประชาชาติมีการจัดสรรงบประมาณทุกรอบ 2 ปงบประมาณเพื่อดําเนินงานในสาขาหลัก
ประกอบดวยการรักษาสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยระหวางประเทศ การปกปองสิทธิมนุษยชน
การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม การสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การดํารงความยุติธรรมโดย
หลักกฎหมายระหวางประเทศ และไทยเปนประเทศผูสนับสนุนที่แข็งแกรงของสหประชาชาติผา นการ
ดํา เนิ น งานในสาขาข า งต น อาทิ การส ง บุ ค ลากรไทยไปรว มกั บ กองกํา ลั ง รั ก ษาสัน ติ ภ าพของ
สหประชาชาติ การรับรองมติดานสิท ธิมนุษยชน อนุสัญ ญาและสนธิสัญ ญาเกี่ยวกับ แรงงานและ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สหประชาชาติไดจัดตั้งสํานักงานระดับภูมิภาคเปนจํานวนมากในกรุงเทพฯ
รวมทั้งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ ( United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific–UNESCAP) และ
สํานักงานระดับภูมิภาคของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme Regional Centre in Bangkok–UNDP–RCB)
สหประชาชาติ ไ ด รั บ งบประมาณดํ า เนิ น งานจากประเทศสมาชิ ก รวมทั้ ง ไทยที่ ใ ห
การสนับสนุนทางการเงินกับสหประชาชาติดวยความสมัครใจตามจํานวนที่ประเมินทุกกรอบเวลา 3 ป
ที่ประชุม สมัชชาใหญของสหประชาชาติเปนหนวยงานที่กําหนดงบประมาณประจําและพิจารณา
ความเหมาะสมในการกําหนดวงเงินบริจ าคของประเทศสมาชิกใหแกส หประชาชาติ ซึ่งตั้งอยูบ น
พื้นฐานความสามารถในการบริจาคของแตละประเทศ โดยวัดจากรายไดโดยรวมของประเทศ และ
ปรับ ฐานดวยปริมาณหนี้ตางประเทศและรายไดตอหัว ซึ่งสหประชาชาติและไทยรวมกันประเมิน
สถานการณทั่วไปของประเทศ (Common Country Assessment–CCA) ปรากฏวาไทยถูกจัดอันดับ
เปนประเทศรายไดระดับปานกลางที่คอนขางประสบความสําเร็จ สงผลตอการดําเนินความสัมพันธ
ระหว า งไทยกั บ สหประชาชาติ ดั ง นี้ 1) สหประชาชาติ กํ า หนดเรี ย กเก็ บ เงิ น อุ ด หนุ น จากไทย
ตามพันธกรณีและโดยสมัครใจ ปละประมาณ 420–500 ลานบาท 2) การจัดสรรโครงการใหความ
ชว ยเหลือ กั บ ไทย เนื่ อ งจากไทยเปน ประเทศที่มี พัฒ นาการช วยเหลื อ ตนเองได ดี ในระดั บ หนึ่ ง
สหประชาชาติจึงจัดสรรโครงการใหความชวยเหลือกับไทยในขอบเขตที่คอนขางจํากัด
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2561 กระทรวงการตางประเทศไดรับจัดสรรงบประมาณ
เฉลี่ยปละ 8,508 ลานบาท โดยจัดสรรเปนเงินอุดหนุนสหประชาชาติ ปละประมาณ 400–490 ลานบาท
คิดเปน 5.49 % ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงการตางประเทศ ในขณะที่สหประชาชาติเรียกเก็บ
เงินอุดหนุนจากไทย ตามพันธกรณีและโดยสมัครใจ ปละประมาณ 420–500 ลานบาท และดวย
ขอจํากัดดานงบประมาณของไทย การจัดสรรเงินอุดหนุนที่ไทยมอบใหสหประชาชาติจึงต่ํากวาจํานวน
ที่สหประชาชาติเรียกเก็บ กระทรวงการตางประเทศตองขอแปรญัตติของบประมาณเพิ่มเติมในชวง
ปง บประมาณ พ.ศ. 2558–2561 จํานวนสูงถึง ปล ะประมาณ 95–116.5 ลานบาท นับ เปนภาระ
การเงินที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปง บประมาณ ซึ่งสงผลกระทบ 2 ดาน ไดแก (1) ผลกระทบตอการ
จัดการงบประมาณภายในประเทศของไทย ที่มีสถานะคางชําระมากกวากึ่ง หนึ่งของรายการเงิน
อุดหนุนที่ตองเบิกจายใหครบจํานวน และ (2) ผลกระทบตอภาพลักษณความรับผิดชอบของไทยใน
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การชํ าระเงิ นตามพัน ธกรณีต ามที่ส หประชาชาติเ รีย กเก็บ ซึ่ง สหประชาชาติมี ก ารเผยแพร ผ ล
งบประมาณเงินอุดหนุนที่ไดรับจากประเทศสมาชิก และมีการเบิก จายเพื่อดําเนินงานตาง ๆ เปน
ประจําทุกป สถานะคางชําระเงินอุดหนุนของไทย ยอมสงผลลบไมมากก็นอยตอความเชื่อมั่นในขีด
ความสามารถในการชําระหนี้ รวมทั้ง ภาพลัก ษณความมีเ สถียรภาพของภาวะเศรษฐกิจ การคา
การลงทุนของไทยโดยรวม
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เปนการศึกษาแนวทางที่กรมองคการระหวางประเทศ
จะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับสหประชาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองเปาหมายการ
ดําเนินงานของไทยและสหประชาชาติไดอยางไร โดยมุงศึกษาประเด็นสําคัญสองประการ ประการแรก
ขอมูลและขั้นตอนดําเนินการจัดเตรียมคําของบประมาณ งบเงินอุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติ
รวมถึง การกําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาติดตามผลและการทบทวนการจัดสรรเงิน
อุดหนุนฯ ใหเ ปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประการที่ส อง ศึกษาหาแนวทางที่กรมองคการระหวาง
ประเทศอาจใชประกอบการพิจารณาเสนอของบประมาณงบเงินอุดหนุนสหประชาชาติทจี่ ะสนองตอบ
และสอดคลองเปาหมายการดําเนินงานทั้งของไทยและสหประชาชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดไดมากนอยเพียงไร
จากการศึก ษาวิจัยขอมูล เอกสารงบประมาณของไทยและของสหประชาชาติ รวมทั้ ง
การสัม ภาษณเ จาหนาที่ปฏิบัติไปจนถึงผูบริหารจํานวน 10 คนของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนสหประชาชาติและองคกรชํานัญพิเศษสังกัดสหประชาชาติ พบวา ประการแรก
ผูต อบแบบสัม ภาษณ ส ว นใหญ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจัด สรรเงิ น อุด หนุ นของไทยให
สหประชาชาติ แตมี ความเขา ใจจํ ากัดเกี่ยวกับ การบริ ห ารจั ดการเงิ นอุดหนุนใหส หประชาชาติ
การบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนยังเปนไปอยางหละหลวม ประการที่สอง ยังไมมี
การจัดสรรหรือมอบหมายบุคลากรที่เ หมาะสมใหรับ ผิดชอบการปฏิบัติง านงบประมาณรายการ
เงินอุดหนุน ประการที่สาม ยังไมมีการรวบรวมขอมูลครบถวนรอบดานเพื่อใชประกอบการพิจารณา
ศึกษาทบทวนการจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประการที่สี่ ยังไมมีคูมือปฏิบัติการจัดทํางบประมาณ รายการเงินอุดหนุน และประการที่หา
หนวยงานไทยเห็นวาการจัดสรรเงินอุดหนุนจากไทยไมจําเปนตองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
สหประชาชาติ แตไทยควรพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยตามบริบ ทแวดลอม ความจําเปน
เรงดวน และความคาดหวังตอภาพลักษณและผลประโยชนของไทยเปนหลัก
จากผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะเชิง นโยบายสําหรับ กรมองคก าร
ระหว า งประเทศเพื่ อ บู ร ณาการรวมข อ มู ล การชํ า ระเงิ น อุ ด หนุ น หรื อ บริ จ าคเงิ น อุ ด หนุ น ให
สหประชาชาติ อัน จะนํา มาสูก ารวางแนวทางการจัด สรรงบประมาณ รายการเงิ นอุดหนุนของ
ทุกหนวยงานในภาพรวมของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานงานระหวางกรมองคการ
ระหวา งประเทศ กับ คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอรก เพื่อขอใหคณะทูตถาวรฯ เจรจากําหนด
วัตถุประสงคของเงินอุดหนุนของไทยกับคณะกรรมการ 5 (การบริหารจัดการงบประมาณ) ของที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญประจําป เพื่อผลักดันขอเสนอที่เปนประโยชนตอไทย และมี
การกระจายการใชประโยชนจากเงินอุดหนุนอยางทั่วถึงใหกับภูมิภาคตาง ๆ มิใชเฉพาะเจาะจงกับ
ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเทานั้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้สําเร็จเรียบรอยไดดวยความกรุณาชี้แนะแนวทางอยาง
ตอเนื่องจากอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
เอกอัครราชทูต สุรพงษ ชัยนาม และเอกอัครราชทูต ธฤต จรุงวัฒน ทําใหรายงานมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น และนาจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานบริหารจัดการงบประมาณของกรมองคการระหวาง
ประเทศบางไมมากก็นอย
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณทานผูบริหารกรมองคการระหวางประเทศ
เพื่อนขาราชการและเจาหนาที่ของกรมองคการระหวางประเทศที่กรุณาสนับสนุนใหโอกาสและเวลา
อยางเต็มที่ ชวยรับภาระงานในชวงที่ผูวิจัยเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รวมทั้งขอแสดงความ
ขอบคุณเอกอัครราชทูต สุรพิทย กีรติบุตร รองประธานฝายวิเทศสัมพันธ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ และ
ทุกทานที่กรมองคการระหวางประเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ และสํานักบริหารการคลัง
กระทรวงการตางประเทศที่ก รุณาสละเวลาในการสนทนาและสัม ภาษณใหขอมูลขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้
สุดทายนี้ ผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณตอบิดามารดา ญาติพี่นอง คูสมรสและบุตร ที่ใหการ
สนับ สนุ นผู วิจั ยด วยความรั ก และความเขา ใจ พรอ มกั นนี้ ขอขอบคุ ณผู อํา นวยการสถาบัน การ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ขอมูลภูมิหลัง
1.1.1.1 ไทยกับสหประชาชาติ
สหประชาชาติไดรับการกอตั้งโดยประเทศรวมกอตั้ง 51 ประเทศ เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันสงครามและความขัดแยงในอนาคต ภารกิจ
ของสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ และหนวยงานในสังกัดของสหประชาชาติ ไดแก การรักษา
สันติภาพและความมั่นคง สงเสริมรักษาสิทธิมนุษยชน ใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม พัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูของมนุษยทั่วทุกมุมโลกใหดีขึ้น ชวยชีวิตและพัฒนาเด็ก
และสตรี รักษาสภาพแวดลอม พัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ขจัดความยากจน บรรเทาทุกข
จากสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน
ไทยเปนประเทศผูส นับ สนุนที่แข็ง แกรง ของสหประชาชาติ ไทยไดสง
บุคลากรไปรวมกับกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และรับ รองมติดานสิท ธิม นุษยชน
อนุสัญญาและสนธิสัญญาเกี่ยวกับแรงงานและสิ่งแวดลอม สหประชาชาติมีหนวยงานองคกรระดับ
ภูมิภาคเปนจํานวนมากมาจัดตั้งสํานักงานในกรุงเทพฯ รวมทั้งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
สําหรั บ เอเชียและแปซิฟก แหง สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific–UNESCAP) และสํานักงานระดับภูมิภาคของโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme Regional Centre in
Bangkok–UNDP–RCB)
สหประชาชาติและไทยดําเนินงานรวมกันในการประเมินสถานการณ
ทั่วไปของประเทศ (Common Country Assessment–CCA) ปรากฏผลวา ไทยเปนประเทศรายได
ระดับปานกลางที่คอนขางประสบความสําเร็จ สหประชาชาติจึงจัดสรรโครงการใหความชวยเหลือกับ
ประเทศไทยในขอบเขตที่ค อนขางจํากัด ความรวมมือ ลาสุด ระหวา งไทยกั บ สหประชาชาติ คื อ
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ และผูป ระสานงานสหประชาชาติป ระจําประเทศไทย (United
Nations Resident Coordinator–UNRC) พรอมดวยผูแทนหนวยงานภายใตทีมงานสหประชาชาติ
ประจําไทย (United Nations Country Team–UNCT) ไดรวมลงนามกรอบความรวมมือหุนสวน
ระหวางไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership Framework–UNPAF) ฉบับป ค.ศ.
2017–2021 เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ก ระทรวงการตา งประเทศ โดยมีเ ลขาธิก าร
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ ผูแทนภาครัฐ เอกชน ประชาสัง คม และ
วิชาการ รวมเปนสักขีพยาน
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UNPAF เปนกรอบความรวมมือที่กําหนดวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และ
กรอบเวลารวมกันในการดําเนินภารกิจดานการพัฒนาระหวางสหประชาชาติกับ ประเทศเจาบาน
ภายใตยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก (1) การกําหนดและบังคับใชนโยบายที่มีป ระสิทธิผล ยั่ง ยืนและ
ครอบคลุม (2) การสง เสริมบทบาทของภาคประชาสังคมและทําใหมีภาคประชาสัง คมที่เขม แข็ง
(3) การใหการยอมรับและใหภาคเอกชนมีสวนรวมในฐานะหุนสวนในการพัฒนาประเทศ และ (4)
การขยายการแลกเปลี่ยนดานวิธีการในเรื่องความเชีย่ วชาญและเทคโนโลยีที่มีอยูในเวทีระดับภูมิภาค
และระดับโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในดานสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
ภายใต UNPAF ไทยกับ สหประชาชาติจ ะเพิ่มพูนการประสานงานที่
ใกลชิด เนนการเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เสริมสรางความโปรงใสในการทํางานของสหประชาชาติ และเพิ่มการสื่อสารกับสาธารณชน เพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ไทยและสหประชาชาติจะจัดทํารายงานความคืบหนาเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลทุกป และรายงานการทบทวนครึ่งทาง (mid–term review)
ประเด็นที่สหประชาชาติเห็นวามีความจําเปนเรงดวนสําหรับไทย ไดแก
ประชากรหลายกลุมในไทยไมไดรับประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ซึ่งโดยทั่วไปมี
ความเปนอยู ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่เปราะบางมากกลุมอื่น ไดแก ชนกลุมนอยที่อาศัยบน
ภูเขา ผูโยกยายถิ่นฐานแบบไมป กติ ผูพ ลัดถิ่น คนชรา และคนพิก าร โดยสวนมาก ประชากรกลุม
ดังกลาวอาศัยอยูในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชายแดนภาคใต และจังหวัดชายแดน
อื่น ๆ การกระจายความชวยเหลือใหทั่วถึงเปนประเด็นสําคัญของสหประชาชาติในไทย
1.1.1.2 งบประมาณประจําปของสหประชาชาติ
งบประมาณจํานวนสองปของสหประชาชาติและหนวยงานพิเศษไดรับ
การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐสมาชิกดวยความสมัครใจตามจํานวนที่ประเมินไวแลว สมัชชาใหญ
เปนผูกําหนดงบประมาณประจําและพิจ ารณาความเหมาะสมในการกําหนดวงเงินบริจ าคใหแก
สหประชาชาติ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความสามารถในการบริจาคของแตละประเทศ โดยวัดจากรายได
โดยรวมของชาติ และปรับฐานดวยปริมาณหนี้ตางประเทศและรายไดตอหัว
สมัชชาใหญกําหนดหลักการวาสหประชาชาติไมควรจะพึ่งพาทางการเงิน
จากรัฐสมาชิกใดรัฐหนึ่งแตเพียงผูเดียว ดังนั้น จึงมีการกําหนดเพดานการบริจาคซึ่งเปนการกําหนด
จํานวนวงเงินสูง สุดในการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณประจําปของสหประชาชาติ โดยที่
ประชุมสมัชชาใหญเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 ไดพิจารณาทบทวนวงเงินสนับสนุนสหประชาชาติ
ใหสอดคลองกับสภาวการณของโลก หลังจากการทบทวน ที่ประชุมฯ ไดกําหนดเพดานวงเงินบริจาค
ดังนี้
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ตารางที่ 1 เพดานวงเงินบริจาคที่ประเทศสมาชิกบริจาคใหสหประชาชาติ
ประเทศ
ทุกประเทศ
ยกเวนประเทศดอยพัฒนา
ประเทศดอยพัฒนา

บริจาคสูงสุดไดไมเกิน ...%
บริจาคต่ําสุดที่ ...%
ของงบประมาณโครงการ/รายการ ของงบประมาณโครงการ/รายการ
ตาง ๆ ของสหประชาชาติ
ตาง ๆ ของสหประชาชาติ
22.00 %
0.001 %
00.01 %

0.001 %

1.1.1.3 เงินอุดหนุนองคการระหวางประเทศที่ไทยเขารวมเปนสมาชิก
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 แก ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 กําหนดใหกองงาน
บริหารองคการระหวางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศดําเนินการเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ
และชําระเงินอุดหนุนเปนคาบํารุงใหกับสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอื่น ๆ
ทุ ก ๆ ป ง บประมาณ กรมองค ก ารระหว า งประเทศ กระทรวง
การตางประเทศเสนอขอและไดรับจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนองคการระหวางประเทศที่ไทย
เขารวมเปนสมาชิก ซึ่งองคการระหวางประเทศดังกลาวหมายถึงสหประชาชาติและองคก รตาง ๆ
ภายใตสหประชาชาติ
เงินอุดหนุนหรือเงินคาบํารุงและเงินบริจ าคใหกับ สหประชาชาติและ
องคกรตาง ๆ ภายใตสหประชาชาติ นับเปนเครื่ องมือดําเนินงานเสริมสรางบทบาทของไทยในการ
รักษาและสงเสริมผลประโยชนของชาติในมิติพหุภาคี เพื่อบรรลุเปาหมายการใหบริการของกระทรวง
การตางประเทศในการมีสวนรวมแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีใหขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกมิติ
ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
1.1.2 ประเด็นปญหา
รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาทบทวนการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
ไทยใหกับสหประชาชาติ กําหนดขอบเขตการศึกษาวิเคราะหขอมูลในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559–
2561 โดยมีขอมูลเบื้องตน ไดแก
1) กระทรวงการตางประเทศไดรับจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยปละ 8,508 ลานบาท
โดยจัดสรรเปนเงินอุดหนุนสหประชาชาติ ปละประมาณ 400–490 ลานบาท คิดเปน 5.49 % ของ
งบประมาณทั้งหมดของกระทรวงการตางประเทศ
2) สหประชาชาติเรียกเก็บเงินอุดหนุนจากไทย ตามพันธกรณีและโดยสมัครใจ
ปละประมาณ 420–500 ลานบาท
3) ด ว ยข อ จํ า กั ด ด า นงบประมาณ การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ทยมอบให
สหประชาชาติจึงต่ํากวาจํานวนที่สหประชาชาติเรียกเก็บ กระทรวงการตางประเทศตองขอแปรญัตติ
ของบประมาณเพิ่มเติมในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2561 จํานวนสูงถึงปละประมาณ 95–116.5
ลานบาท
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ตารางที่ 2 เงินอุดหนุนสหประชาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2561
ป
งบประมาณ
2559
2560
2561
เฉลี่ย

งบประมาณ
ที่กระทรวงการ
ตางประเทศ
ไดรับ (บาท)
8,015,143,300
8,669,631,600
8,780,436,500

ได/จะไดรับจัดสรร จํานวนเงินอุดหนุน จํานวนเงินอุดหนุนที่ไทยมอบให
เงินอุดหนุนฯ
ทีส่ หประชาชาติ สหประชาชาติ คิดเปน % ของ
(บาท)
เรียกเก็บ (บาท)
งบประมาณทั้งหมดของ
กระทรวงการตางประเทศ
399,999,200
420,430,613
05.24 %
490,272,300
496,913,182
05.73 %
366,214,700
482,737,680
05.49 %
05.49 %

ตารางที่ 3 การขอแปรญัตติของบประมาณเพิ่มเติม ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2561
ปงบประมาณ
พ.ศ.

เงินอุดหนุนฯ ที่กรม
องคการระหวางประเทศ
ไดรับจัดสรร
(บาท
340,659,200
325,412,200
400,139,300
)

2558
2559
2560

สหประชาชาติเรียกเก็บ
หรือคาดวาจะเรียกเก็บ
(ตามพันธกรณี และโดยสมัครใจ)
(บาท
442,782,700
420,430,613
496,913,182
)

กระทรวงการตางประเทศ
ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม
(บาท
102,123,500
095,198,600
096,773,882
)

(คํานวณจากผลรวมของงบเงินอุดหนุน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 + หนังสือเรียก
เก็บเงินจากสหประชาชาติ + ประมาณ
การเงินอุดหนุนที่คาดวาสหประชาชาติจะ
เรียกเก็บเพิ่มเติมในป งบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยอางอิงจากสถิติเรียกเก็บของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
)

2561

366,214,700

482,737,680

116,522,980

(ประมาณการเงินอุดหนุนที่คาดวา
สหประชาชาติจะเรียกเก็บ โดยอางอิงจาก
สถิติเรียกเก็บของปงบประมาณ พ.ศ.
2559 และ พ.ศ. 2560
)

ที่มา: กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (29 มิถุนายน 2560)
4) จากขอมูลที่ไดประมวลขางตน นําไปสูคําถามเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติวาจะสามารถใชเงินอุดหนุนเปนกลไกดําเนินงานการตางประเทศใน
มิติพหุภาคีไดอยางยั่งยืนโดยลดผลกระทบเปนภาระงบประมาณใหนอยที่สุดไดอยางไร แนวความคิด
“การพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ โดยใหมีความสอดคลองกับ
ยุท ธศาสตร และเป าหมายของงานการต างประเทศของไทย ควบคูกั บ ความสอดคลอ งกั บ การ
ดําเนินงานของสหประชาชาติ ” จึง ถูก นํามาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการ
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งบประมาณ รายการเงินอุดหนุนที่ไทยมอบใหสหประชาชาติ เนื่องจากการจัดสรรเงินอุดหนุนเปน
กระบวนการหรือกิจกรรมดานเงินงบประมาณที่เปนเครื่องมือดําเนินงานการตางประเทศของไทยที่
ควรจะใชจายอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันหรือสงเสริมกันกับกับการ
บริหารจัดการงบประมาณของสหประชาชาติเ พื่ อเสริม สรางผลประโยชนของไทยในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมทั้งเปนการขยายการแลกเปลี่ยนดานวิธีการในเรื่องความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่เปน
เลิศของสหประชาชาติอันจะสามารถนํามาปรับใชกับระบบของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในดานสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
อนึ่ง ในขณะที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติไปจนถึงผูบริหารของกรมองคการระหวางประเทศ
มีความเขาใจจํากัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุนฯ วา แตละปกรมองคการระหวางประเทศ
จะส ง ข อเสนอของบประมาณเงิน อุด หนุ นตามรายการคํ าขอของปง บประมาณก อนหน านี้ และ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเรียกเก็บเงินจากสหประชาชาติ ซึ่งทุก 3 ป สหประชาชาติจะพิจารณาทบทวน
ยอดเรียกเก็ บ เงินอุดหนุ นเกือบทุก รายการ ในขณะที่เ จาหนาที่ร ะดับ ปฏิบัติยัง คงใชวิธีเ สนอขอ
งบประมาณเปนกอนเงินจํานวนเดียวกันกับคําของบประมาณของปที่ผานมา โดยไมไดมีการพิจารณา
ทบทวนหรือติดตามผลการใชจายงบประมาณเชนเดียวกับสหประชาชาติ
1.1.3 ความสําคัญของปญหา การจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับสหประชาชาติ
เมื่อพิจารณาจากยอดเงินที่สหประชาชาติเรียกเก็บจากไทยในชวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2558–2561 ปละประมาณ 420–500 ลานบาท โดยมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวนขึ้นปล ะ 7–20 %
เปนปละประมาณ 500–600 ลานบาท นับเปนภาระงบประมาณกอนใหญที่จําเปนกับการดําเนินงาน
การตางประเทศของไทยซึ่งมีหลักการในการใชจายงบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือของภาครัฐใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลใหประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม เกิด
ประโยชนและความคุมคาสูงสุดแกประชาชน
เพื่อใหสามารถใชจายงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด คือ ใชเงินนอย ไดงานมาก ประหยัดเวลา และไมผิดกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอเรียนเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนองคการระหวางประเทศที่
ไทยเขารวมเปนสมาชิก ควบคูกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก การดําเนิน
ภารกิจที่มีความสําคัญในระดับต่ํา หรือหมดความจําเปน หรือไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
หรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน เพื่อนํางบประมาณดังกลาวไปจัดทําภารกิจ
ที่มีความสํ าคัญ เรง ดวน มีค วามคุม ค า และมี ความพรอ มในการดําเนินงานโดยประชาชนไดรั บ
ประโยชนสูงสุด
1.2 คําถามการศึกษา
กรมองคการระหวางประเทศจะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับสหประชาชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองเปาหมายการดําเนินงานของไทยและสหประชาชาติไดอยางไร
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1.3 สมมุติฐานการศึกษา
กรมองคการระหวางประเทศในฐานะหนวยงานหลักที่ทําหนาที่บริหารงบประมาณ รายการ
เงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ จะสามารถจัดการงบเงินอุดหนุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
เมื่อคํานึงถึงตัวแปรของบุคลากรที่มีการโยกยายเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดานงบประมาณ ขาดความ
ตอเนื่องของเจาหนาที่ที่ควรมีการศึกษาทําความเขาใจงานงบประมาณและการเงินอยางเปนระบบ
ขาดการรวบรวมศึ ก ษาข อ มู ล เอกสารและวางแผนที่ชั ด เจนในการกํ า หนดทิ ศ ทางการบริ ห าร
งบประมาณ ผูบ ริ ห ารงบประมาณจึ ง ประสบปญ หาต า ง ๆ โดยเฉพาะแนวทางการใช จ ายเงิ น
งบประมาณ รายการเงินอุดหนุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนดําเนินการจัดเตรียมคําของบประมาณ งบเงินอุดหนุนของไทยให
สหประชาชาติ รวมถึงการกําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาติดตามผลและการทบทวนการ
จัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.4.2 เพื่อหาแนวทางที่กรมองคการระหวางประเทศอาจใชประกอบการพิจารณาเสนอ
ของบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนองคการระหวางประเทศที่ไทยเขารวมเปนสมาชิก
ที่จ ะสนองตอบและสอดคลองเปาหมายการดําเนินงานทั้ง ของไทยและสหประชาชาติ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
จะศึ ก ษาการเตรี ยมการของกรมองค ก ารระหว า งประเทศ ในการจั ด สรรงบ
เงิ น อุ ด หนุ น ให ส หประชาชาติ ในช วงป ง บประมาณ พ.ศ. 2559–2561 บนพื้ น ฐานการบริ ห าร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของสํานักงบประมาณ
ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารของกรมองคการระหวางประเทศ
กรมความรวมมือระหวางประเทศ และสํานักบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การตางประเทศ ระดับเจาหนาที่–ระดับอธิบดีที่รับผิดชอบดานแผนงานดานการจัดทํางบประมาณ
ของกรมองคการระหวางประเทศ
1.5.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) ศึกษาขอมูลการจัดการงบประมาณ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2561
จากเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณของกรมองคการระหวางประเทศ และสหประชาชาติ
2) การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ของกรมองคการระหวางประเทศที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดทําคําของบประมาณวามีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมคําของบเงินอุดหนุน
อยางไร รวมถึง พิจ ารณาปจ จัยที่ เ กี่ยวของในการจัดสรรเงินอุดหนุนใหส หประชาชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.5.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) ศึกษาวิธีการจัดทําและบริหารจัดการงบประมาณของไทยเพื่อจัดสรรเงิน อุดหนุน
ใหสหประชาชาติ และศึกษาวิธีการจัดสรรงบประมาณของสหประชาชาติ
2) รวบรวมขอมูลงานงบประมาณ และสัมภาษณผูเกี่ยวของประกอบการ ระเมิน
บทบาทของกรมองคการระหวางประเทศในการบริหารจัดการการจัดสรรเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ประมวลขอมูลการจัดทําคําของบประมาณ งบเงินอุดหนุน โดยใหความสําคัญกับ
ความพรอมของขอมูลสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ (ทุกกองในกรมองคการระหวางประเทศ) เพื่อ
นําไปเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6.2 จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยให
สหประชาชาติ ที่สอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ ในระยะกลาง
และระยะยาว เพื่อใหไทยสามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศที่มีอยูอยางจํากัด เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความคุมคา และบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
1.7 นิยามศัพท
สํานักงบประมาณกําหนดนิยามของเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคา
บํารุง หรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงาน
ของรัฐ ซึ่งมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในการ
กํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาตําบล องคการระหว าง
ประเทศ นิ ติ บุ ค คล เอกชนหรื อ กิ จ การอั น เป น สาธารณประโยชน รวมถึ ง เงิ น อุ ด หนุ น งบ
พระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบ
รายจายนี้
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะประมวลขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนองคการระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก โดยองคการระหวางประเทศดังกลาวหมายถึงสหประชาชาติ ซึ่งการ
จายเงินอุดหนุนสหประชาชาติ มี 2 ประเภท ไดแก
1) เงินอุดหนุนที่เ ปนการชําระเงินคาบํารุงตามพันธกรณีตามเรียกเก็บในฐานะสมาชิก
สหประชาชาติ เชน คาบํารุงงบประมาณปกติของสหประชาชาติ คาบํารุงศาลอาญาระหวางประเทศ
เงินอุดหนุนกองกําลังปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
2) เงินอุดหนุนที่เปนเงินบริจาคใหสหประชาชาติโดยสมัครใจ เชน เงินอุดหนุนสํานักงาน
ขาหลวงใหญผูลี้ภัยสหประชาชาติ เงินอุดหนุนโครงการสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน แหง
สหประชาชาติ เงินอุดหนุนกองทุนสําหรับเด็กแหงสหประชาชาติ
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วงจรการจัดการงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับสหประชาชาติ

การจัดเตรียม /
การจัดทํางบประมาณ

การอนุมัติ
งบประมาณ

การกํากับ /
ติดตามประเมินผล

การบริหาร
งบประมาณ

แผนภูมิที่ 1 วงจรการจัดการงบประมาณ
วงจรการจัดการงบประมาณ หรือกระบวนการงบประมาณ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1) การจัดเตรียม/การจัดทํางบประมาณ
2) การอนุมัติงบประมาณ
3) การบริหารงบประมาณ ถือเปนขั้นตอนสําคัญที่สุดในการแปลงแผนงานใหเกิดผลเปน
รูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการจัดการกับปจจัยเสี่ยงและแกไขปญหาตาง ๆ ของการ
บริหารงบประมาณดวย
4) การกํากับ/ติดตามประเมินผลเปนขั้นตอนวัดผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรโดยจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่กําหนดวาสามารถบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคของการใชจายงบประมาณหรือไม มีอุปสรรคปญหาอยางไร จําเปนตอง
ปรับปรุงหรือทบทวนแผนงานหรือไม อยางไร
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร คือ การจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เกิดผลผลิตและผลลัพธตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่บรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคของงบประมาณ ตัวชี้วัด คือ การจัดสรรเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติที่สอดคลองกับ
แผนงานและยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศและสหประชาชาติ
สหประชาชาติ ไดรับการกอตั้งโดยประเทศรวมกอตั้ง 51 ประเทศ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. 2488 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันสงครามและความขัดแยงในอนาคต ไทยเขาเปนสมาชิก
สหประชาชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) นับเปนสมาชิกลําดับที่ 55 ปจจุบัน
(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) สหประชาชาติมีสมาชิก 193 ประเทศ โดยสมาชิกที่เปนประเทศขนาด
เล็กมีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
กฎบัตรของสหประชาชาติระบุหลักการสําคัญ 6 ประการ ประกอบดวย
1) หลักความเสมอภาคในอธิปไตย
2) หลักความมั่นคงรวมกัน
3) หลักเอกภาพระหวางมหาอํานาจ
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4) หลักการไมใชกําลังและการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี
5) หลักความเปนสากลขององคกร
6) หลักการเคารพเขตอํานาจศาลภายใน
ซึ่งหลักการสําคัญทั้ง 6 ประการนี้ชวยกําหนดแนวทางการดําเนินงานระหวางประเทศที่เปน
การสงเสริมและรักษาผลประโยชนใหกับนานาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเทศ
ขนาดเล็ก เชน ไทยและประเทศขนาดเล็ก อีกเปนจํานวนมาก หลัก การ 1 ประเทศ 1 เสียง (one
state, one vote) ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเปนหลักการที่ชวยใหประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ
ประเทศขนาดเล็กไดมีโอกาสแสดงความเห็น สื่อสารผลประโยชน และขอหวงกังวลของประเทศขนาด
เล็ก ในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวของหลากหลายมิติกับนานาประเทศ
สหประชาชาติเปนเวทีสําคัญที่ดําเนินงานใหความปลอดภัยและชวยพัฒนาประเทศขนาด
เล็กใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อยางไรก็ดี ภายใตสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สหประชาชาติ
ตองปรับเปลี่ยนการทํางานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัด ทั้งในสวน
ของเงินงบประมาณ บุคคล และกรอบเวลา เพื่อใหสามารถแสวงหามาตรการแกไขอยางพรอมเพรียง
และเหมาะสมเพื่อตอบสนองผลประโยชนเฉพาะประเทศ ผลประโยชนรวมกันของภูมิภาค และของ
ทุกประเทศ บนเงื่อนไขที่แตละประเทศหรือกลุม ประเทศมีจุดยืนแตกตางกันมาก แตละฝายมุงจะ
ปกปองรักษาผลประโยชน รวมทั้งแสวงหาผลประโยชนทางตรงและทางออมใหแกประเทศของตนเปน
หลัก
คณะกรรมการ 5 (การบริหารจัดการงบประมาณ Administrative and Budgetary
Committee) ของที่ป ระชุมสมัชชาสมัยสามัญ ของสหประชาชาติ (United Nations General
Assembly หรื อ UNGA) เป น หน ว ยงานที่กํ า หนดวงเงิ น บริ จ าคจากประเทศสมาชิ ก ให กั บ
สหประชาชาติ โดยมีเกณฑการประเมินวงเงินจากรายไดโ ดยรวมของประเทศ และปรับฐานดวย
ปริมาณหนี้ตางประเทศและรายไดตอหัวของประชากร

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
รายงานการศึกษาหัวขอ “แนวทางการพิจารณาทบทวนการจัดสรรเงินอุดหนุนของไทย
ใหกับสหประชาชาติ” มีความสอดคลองกับแนวคิดและกรอบความคิด ดังนี้
2.1.1 แนวนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนองคการระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขารวมเปน
สมาชิก
2.1.1.1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยพลเอก ประยุท ธ จันทรโ อชา นายกรัฐมนตรี แถลงต อสภานิติ บัญ ญัติ แหง ชาติ เมื่อวั นที่ 8
มิถุนายน 2560 ระบุวา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
เปาหมายเพื่อใหป ระเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน” ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560–2579) โดยคํ านึง ถึง ความตอ เนื่อ งในการบริห ารราชการแผน ดิน และเกิด ประโยชนต อ
ประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง และยังคงยึดหลักการสําคัญสองประการ คือ
ประการที่หนึ่ง นอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไดพระราชทานไวใหแกปวงชนชาวไทย มาเปนแนวทางใน
การกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่สมเหตุสมผล พอประมาณ โดยมุงเนนการพัฒนาอยางสมดุลใน
ทุกมิติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประการที่สอง ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติในการพัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ควบคูกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2558–2564) โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สําคัญ สรุปได
ดังนี้
1) ปฏิรูปการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยางตอเนื่อง เพื่อให
สามารถจัดสรรงบประมาณตามลําดับความสําคัญของแตละกลุมงบประมาณรายจายมีความคลองตัว
ยืดหยุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
2) การจั ด ทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ที่
สอดคลองตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพื่อใหสามารถใชง บประมาณเปนเครื่องมือ
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประหยัดงบประมาณ
3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน
เพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ควบคูกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ
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ปรับ ลด หรือยกเลิก การดําเนินภารกิจ ที่มีความสําคัญในระดับต่ํา หรือหมดความจําเปน หรือไม
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน เพื่อ
นํางบประมาณดังกลาวไปจัดทําภารกิจที่มีความสําคัญเรงดวน มีความคุมคา และมีความพรอมในการ
ดําเนินงานโดยประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด
2.1.1.2 การจัดสรรเงินอุดหนุนใหส หประชาชาติ เปนกลไกหนึ่ง ของงานการ
ตางประเทศที่สอดคลองและเปนไปตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป (พ.ศ. 2558–
2561) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) โดยควรมีการดําเนินงานที่สนองตอบ สอดคลอง
และสนับสนุนการดําเนินงานของสหประชาชาติที่จะสงผลดีตอไทย ดังนี้
1) แผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป (พ.ศ. 2558–2561)
(1) สงเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(2) ส ง เสริ ม บทบาทที่ ส ร า งสรรค ข องไทยในการขั บ เคลื่ อ น
ประชาคมอาเซียน
(3) เสริมสรางสถานะความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตร
(4) ผลักดันบทบาทไทยที่สรางสรรคและรับผิดชอบเปนที่ยอมรับ
ของประชาคมโลก
(5) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ
(6) เสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีตอไทย
(7) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการแกประชาชน
(8) พัฒนาขีดความสามารถขององคกร
2) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579)
(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตรดานเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกัน
ทางสังคม
(5) ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
(6) ยุทธศาสตรการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2.1.2 ภารกิจและอํานาจหนาที่ของกองงานบริหารองคการระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
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ตา งประเทศออกกฎกระทรวง แบ ง ส วนราชการกรมองคก ารระหว า งประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ พ.ศ. 2545 กําหนดใหกรมองคการระหวางประเทศ โดยกองงานบริหารองคการระหวาง
ประเทศ ดํ าเนิ น การเกี่ย วกั บ การจัด ตั้ ง งบประมาณ และชํา ระเงิ น อุ ดหนุ น เป น ค าบํ า รุ ง ให แ ก
สหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศอื่น ๆ
2.1.3 การจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยให
สหประชาชาติ ควรมีความสอดคลองกับการจัดลํา ดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินงานของสหประชาชาติ
2.1.3.1 ขอมูลของไทย
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 สํ า นั ก งบประมาณจั ด ให เงิ น อุ ด หนุ น
องคการระหวางประเทศที่ไทยเขารวมเปนสมาชิก อยูในกลุมงบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน
(Function) ของกระทรวงการตางประเทศ แผนงานยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาความร วมมื อดา น
ตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ เพื่อ
1) รักษาและสงเสริมผลประโยชนของชาติในทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภาคี
ระดับพหุภาคี ระดับอนุภูมิภาค และระดับภูมิภาค
2) รักษาดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาคเอเชีย
3) สงเสริมการสรางและรักษาความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มตี อ ไทย
4) เสริ ม สร า งบทบาทของไทยในเวที ร ะหว า งประเทศ ส ง เสริ ม
ความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
5) ใหการคุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
6) พัฒนาฝมือแรงงานรองรับการพัฒนาในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง
7) เผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
8) สงเสริมความรวมมือ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9) พั ฒ นาเครื อ ข า ยและสนั บ สนุ น การถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยีทางการแพทยระหวางประเทศ
2.1.3.2 ขอ มู ล ของสหประชาชาติข อ มู ล ของสหประชาชาติ ที่ www.un.org
แสดงผลการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณของสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานสาขาตาง ๆ ในรอบ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560 และรอบ พ.ศ. 2561–2562 ดังนี้
1) สงเสริมการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามนัยการประกาศขอมติและผลการประชุมตาง ๆ ขององคการสหประชาชาติ
2) รักษาสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยระหวางประเทศ
3) ดําเนินงานพัฒนาแอฟริกา
4) สงเสริมงานสิทธิมนุษยชน
5) รวมดําเนินงานใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
6) สงเสริมความยุติธรรมและงานกฎหมายระหวางประเทศ
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7) ลดอาวุธ
8) ปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด อาชญากรรม และตอตาน
การกอการรายทุกรูปแบบ
2.2 แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
2.2.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ ของสํานักงบประมาณ
1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
3) ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
4) กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนซักซอมความเขาใจที่เกี่ยวของ
2.2.2 กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งบประมาณ และเป า หมายการดํ า เนิ นงานรายป ข อง
สหประชาชาติ
ศึกษาแนวทางการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณให
เหมาะสมกับ ชวงเวลา และจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับ ภายใตภารกิจของหนวยงาน โดยมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ กับเปาหมายการดําเนินงานใชจายงบประมาณของสหประชาชาติในแตละรอบ 2
ปงบประมาณ จากนั้น นําขอมูลดังกลาวมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
ของไทย รวมทั้ง ใชขอมูลประกอบการประสานงานกับ คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครนิวยอรก ในการ
จัดเตรียมทาทีของไทยในการเขารวมการประชุมคณะกรรมการ 5 (การบริหารจัดการงบประมาณ) ที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญประจําป
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไมปรากฏงานวิจัย การศึกษาใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนองคการระหวางประเทศ
ที่ไทยเขารวมเปนสมาชิก

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 สวนที่ 1 ความเขาใจและแนวทางการพิจารณาทบทวนการจัดสรรเงินอุดหนุน
3.1.1 เงินอุดหนุนที่ไทยชําระใหสหประชาชาติ
ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหขอมูลเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559–2561 ปรากฏผล ดังนี้
สหประชาชาติเรียกเก็บเงินอุดหนุนตามพันธกรณี และโดยสมัครใจจากประเทศ
สมาชิ ก ตามเกณฑก ารประเมิ น (www.un. org>contributions>assessments) ที่พิจ ารณา
ปรับเปลี่ยนอัตราเรียกเก็บเงินอุดหนุน ทุก 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา ปจจุบัน (สิงหาคม
พ.ศ. 2560) สหประชาชาติใชเกณฑการประเมินสําหรับชวงเวลา พ.ศ. 2559–2561 โดยประเทศไทย
เปนประเทศที่อยูในกลุม Level I มีความรับผิดชอบชําระเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติในชวงเวลา
ดัง กลา ว ปล ะประมาณ 420–500 ลา นบาท ในขณะที่ ก ระทรวงการต างประเทศได รับ จัด สรร
งบประมาณ เฉลี่ยปละประมาณ 8,508 ลานบาท จัดสรรเปนเงินอุดหนุนสหประชาชาติปละประมาณ
400–490 ลานบาท หรือเทากับ 5.49 % ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงการตางประเทศ
3.1.1.1 สถานะค างชํา ระเงิ นอุ ดหนุน งบเงิน อุด หนุ นที่ ก รมองค ก ารระหวา ง
ประเทศไดรับ จัดสรรในปง บประมาณ พ.ศ. 2559–2560 รวมทั้ง รางพระราชบัญ ญัติง บประมาณ
รายจ าย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ อ ยู ร ะหว างการพิจ ารณา มี จํา นวน 36 รายการ
ประกอบดวย การชํา ระเงิน คาบํารุ ง ตามพั นธกรณี จํานวน 20 รายการ (ค างชําระ จํานวน 17
รายการ) กับ การบริจาคใหสหประชาชาติโ ดยสมัครใจ จํานวน 16 รายการ (คางชําระ จํานวน 7
รายการ)
ตารางที่ 4 สรุ ป งบประมาณเพื่ อ จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ตามพั น ธกรณี และโดยสมั ค รใจ ในช ว ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2561
งบประมาณ
เพื่อจายเงินอุดหนุน
ตามพันธกรณี บาท)
โดยสมัครใจ (บาท)
รวม

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
430,514,225
038,115,965
468,630,190

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
352,366,110
042,374,400
394,740,510

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
322,505,890
041,324,400
363,830,290
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ขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนผานกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวง
การต า งประเทศ งบเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรในป ง บประมาณ พ.ศ. 2559–2560 รวมทั้ ง
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่อยูระหวางการพิจารณา
ตารางที่ 5 ขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนผานกรมองคการระหวางประเทศ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.
2559–2561
กระทรวงการตางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศ
แผนงานยุทธศาสตร : พัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนของชาติ
โครงการ : สงเสริมผลประโยชนของไทยในกรอบพหุภาคี
กิจกรรมที่ 1 : สงเสริมผลประโยชนของไทยในประชาคมอาเซียน และกรอบความรวมมือพหุภาคี
เงินอุดหนุนตามพันธกรณีในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ ตามเรียกเก็บ
เงินอุดหนุนตามพันธกรณีใน
ฐานะสมาชิกสหประชาชาติ
ตามเรียกเก็บ

สหประชาชาติ
เรียกเก็บ
(USD)

1. คาบํารุงงบประมาณปกติของ
สหประชาชาติ

ปละ
USD 7,339,863

ปงบประมาณ
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
สถานะ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
จายครบ/
ไดรับจัดสรร
ไดรับจัดสรร คาดวาจะไดรับ คางชําระ
(บาท)
(บาท)
จัดสรร (บาท)
248,528,576
239,603,000 239,603,000 คางชําระ
หรือประมาณ
หรือประมาณ
หรือประมาณ
USD 7,100,816 USD 6,845,800 USD 6,845,800
1,813,288
1,228,500
1,228,500
คางชําระ
หรือประมาณ
หรือประมาณ
หรือประมาณ
USD 51,808,228 USD 35,100
USD 35,100

2. คาบํารุงศาลอาญาระหวาง
ปละ
ประเทศเพื่อพิจารณาคดี
USD 77,375
บุคคลที่กระทําการละเมิด
กฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศในดินแดน
ยูโกสลาเวียเดิม ตั้งแตป ค.ศ.
1991 (ICTY)
3. คาบํารุงศาลอาญาระหวาง
เรียกเก็บใน พ.ศ.
661,062
ประเทศเพื่อพิจารณาคดี
2560 จํานวน
หรือประมาณ
บุคคลที่กระทําการละเมิด
USD 67,700
USD 18,887
กฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
* สิ้นสุดการ
ประเทศในรวันดา ตั้งแตป
ดําเนินการใน
ค.ศ. 1994
ปงบประมาณ
(ICTR)
พ.ศ. 2560
4. คาบํารุงกลไกระหวาง
ปละ USD 107,695
1,290,674
ประเทศ เพื่อสานตอคดี
หรือประมาณ
ที่คางพิจารณาของศาลอาญา
USD 36,876
ระหวางประเทศ ทั้ง ICTY
และ ICTR (IRMCT)
เงินบริจาคสําหรับกองกําลังปฏิบัตกิ ารรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (PKO)
5. กองกําลังสหประชาชาติใน
USD 279,523
9,783,305
เลบานอน (UNIFIL)
สําหรับภารกิจในชวง หรือประมาณ

2,369,500
หรือประมาณ
USD 67,700

2,751,000
หรือประมาณ
USD 78,600

9,079,300
หรือประมาณ

จายครบ

2,751,000
หรือประมาณ
USD 78,600

คางชําระ
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เงินอุดหนุนตามพันธกรณีใน
ฐานะสมาชิกสหประชาชาติ
ตามเรียกเก็บ

สหประชาชาติ
เรียกเก็บ
(USD)

1 ก.ค. 2560–
30 มิ.ย. 2561
6. คณะผูแทนสหประชาชาติ
USD 28,575
เพื่อจัดตั้งและควบคุมการลง สําหรับภารกิจในชวง
ประชามติในซาฮารา
1 ก.ค. 2560–
ตะวันตก (MINURSO)
30 เม.ย. 2561
7. กองกําลังรักษาสันติภาพใน
USD 25,107
ไซปรัส (UNFICYP)
สําหรับภารกิจในชวง
1 ก.ค. 2560–
30 มิ.ย. 2561
8. กองกําลังชั่วคราว
USD 18,385
สหประชาชาติในโคโซโว
สําหรับภารกิจในชวง
(UNMIK)
1 ก.ค. 2560–
30 มิ.ย. 2561
9. กองกําลังสหประชาชาติ
* ปดภารกิจแลว
สําหรับภารกิจรักษาสันติ
ภาพของสหภาพแอฟริกาใน
โซมาเลีย (UNSOA)
10. กองกําลังสหประชาชาติเพื่อ
USD 742,638
เสถียรภาพในสาธารณรัฐ
สําหรับภารกิจในชวง
ประชาธิปไตยคองโก
1 ก.ค. 2560–
(MONUSCO)
30 มิ.ย. 2561
11. กองกําลังสหประชาชาติใน
USD 145,327
ไลบีเรีย (UNMIL)
สําหรับภารกิจในชวง
1 ก.ค. 2560–
31 ธ.ค. 2560
12. กองกําลังสหประชาชาติเพื่อ
USD 184,668
เสถียรภาพในเฮติ
สําหรับภารกิจในชวง
(MINUSTAH)
1 ก.ค. 2560–
30 มิ.ย. 2561
13. กองกําลังสหประชาชาติใน
USD 79,868
โกตดิวัวร (UNOCI)
สําหรับภารกิจในชวง
1 ก.ค. 2560–
30 มิ.ย. 2561
14. ภารกิจรักษาสันติภาพผสม
USD 707,020
ระหวางสหภาพแอฟริกา
สําหรับภารกิจในชวง
และสหประชาชาติในดารฟู
1 ก.ค. 2560–
(UNAMID)
30 มิ.ย. 2561
15. กองกําลังสังเกตการณ แยก
USD 27,379
กําลังทหารของ
สําหรับภารกิจในชวง
สหประชาชาติ (UNDOF)
1 ก.ค. 2560–
30 มิ.ย. 2561
16. United Nations Interim
USD 285,027
Security Force for Abyei สําหรับภารกิจในชวง

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ไดรับจัดสรร
(บาท)
USD 279,523

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ไดรับจัดสรร
(บาท)
USD 259,408

1,000,125
หรือประมาณ
USD 28,575

381,500
หรือประมาณ
USD 10,900

878,745
หรือประมาณ
USD 25,107

770,000
หรือประมาณ
USD 22,000

643,475
หรือประมาณ
USD 18,385

252,000
หรือประมาณ
USD 7,200

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
คาดวาจะไดรับ
จัดสรร (บาท)

สถานะ
จายครบ/
คางชําระ

7,000,000

25,992,330
หรือประมาณ
USD 742,638

15,000,000
หรือประมาณ
USD 428,571

4,422,770
หรือประมาณ
USD 126,365

5,086,445
หรือประมาณ
USD 145,327

6,499,500
หรือประมาณ
USD 185,700

5,849,018
หรือประมาณ
USD 167,115

6,643,380
หรือประมาณ
USD 189,811

7,759,500
หรือประมาณ
USD 221,700

4,230,942
หรือประมาณ
USD 120,884

2,795,380
หรือประมาณ
USD 79,868

1,734,210
หรือประมาณ
USD 49,549

1,734,210
หรือประมาณ
USD 49,549

คางชําระ

24,745,700
หรือประมาณ
USD 707,020

13,825,200
หรือประมาณ
USD 395,005

7,328,338
หรือประมาณ
USD 209,381

คางชําระ

958,265
หรือประมาณ
USD 27,379

1,025,500
หรือประมาณ
USD 29,300

636,926
หรือประมาณ
USD 18,198

คางชําระ

9,975,945
หรือประมาณ

4,553,500
หรือประมาณ

4,484,770
หรือประมาณ

คางชําระ

คางชําระ
จายครบ
โดยมีเงิน
เหลือ
USD 62,161
คางชําระ
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เงินอุดหนุนตามพันธกรณีใน
ฐานะสมาชิกสหประชาชาติ
ตามเรียกเก็บ
(UNISFA)

สหประชาชาติ
เรียกเก็บ
(USD)
1 ก.ค. 2560–
15 พ.ค. 2561
USD 867,415
สําหรับภารกิจในชวง
1 ก.ค. 2560–
30 มิ.ย. 2561

17. United Nations
Multidimensional
Integrated Stabilization
Mission in Mali
(MINUSMA)
18. United Nations Mission
USD 599,038
in the Republic of South สําหรับภารกิจในชวง
Sudan (UNMISS)
1 ก.ค. 2560–
30 มิ.ย. 2561
19. United Nations
USD 631,763
Multidimensional
สําหรับภารกิจในชวง
Integrated Stabilization
1 ก.ค. 2560–
Mission in the Central
31 พ.ค. 2561
African Republic (MINUSCA)
20. United Nations Support
USD 465,142
Office in Somalia
สําหรับภารกิจในชวง
(UNSOS)
1 ก.ค. 2560–
31 พ.ค. 2561
รวม

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ไดรับจัดสรร
(บาท)
USD 285,027

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ไดรับจัดสรร
(บาท)
USD 130,100

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
คาดวาจะไดรับ
จัดสรร (บาท)
USD 128,136

สถานะ
จายครบ/
คางชําระ

30,359,525
หรือประมาณ
USD 867,415

8,179,500
หรือประมาณ
USD 233,700

16,230,656
หรือประมาณ
USD 463,733

คางชําระ

20,966,330
หรือประมาณ
USD 599,038

18,354,400
หรือประมาณ
USD 524,411

8,561,208
หรือประมาณ
USD 244,606

คางชําระ

22,111,705
หรือประมาณ
USD 631,763

12,000,000
หรือประมาณ
USD 342,857

6,308,934
หรือประมาณ
USD 180,255

คางชําระ

16,279,970
หรือประมาณ
USD 465,142

–––

13,243,262
หรือประมาณ
USD 378,379

คางชําระ

430,514,225

352,366,110

322,505,890 คางชําระ

เงินอุดหนุนที่เปนเงินบริจาคใหสหประชาชาติโดยสมัครใจ
เงินอุดหนุนที่เปนเงินบริจาค
ใหสหประชาชาติโดย
สมัครใจ

1.
2.

3.
4.

จํานวนเงิน

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ไดรับจัดสรร
(บาท)
เงินอุดหนุนสมาคม
มติ ครม. 13 มิ.ย.2538
300,000
สหประชาชาติแหงประเทศไทย ปละ 300,000 บาท
(UNAT)
เงินอุดหนุนกองทุนสําหรับ มติ ครม. 7 ก.ย. 2520 3,825,000
เด็กแหงสหประชาชาติ
ปละ USD 112,500 หรือประมาณ
(UNICEF)
และ 2,080,500 บาท USD 109,285
กับ 2,080,500
เงินอุดหนุนสํานักงาน
มติ ครม. 17 ก.พ. 2547
680,000
ขาหลวงใหญผูลี้ภัย
ปละ USD 20,000 หรือประมาณ
สหประชาชาติ (UNHCR)
USD 19,428
เงินอุดหนุนโครงการ
มติ ครม. 28 มี.ค. 2543
680,000
สํานักงานขาหลวงใหญ
ปละ USD 20,000 หรือประมาณ
สิทธิมนุษยชนแหง
USD 19,428
สหประชาชาติ (OHCHR)

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ไดรับจัดสรร
(บาท)
300,000

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
คาดวาจะไดรับ
จัดสรร (บาท)
300,000

สถานะ
จายครบ/
คางชําระ

6,018,000
6,018,000
หรือประมาณ
หรือประมาณ
USD 5,958,557 USD 5,958,557
กับ 2,080,500 กับ 2,080,500
700,000
700,000
หรือประมาณ
หรือประมาณ
USD 20,000
USD 20,000
700,000
700,000
หรือประมาณ
หรือประมาณ
USD 20,000
USD 20,000

คางชําระ

จายครบ

คางชําระ
คางชําระ
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เงินอุดหนุนที่เปนเงินบริจาค
ใหสหประชาชาติโดย
สมัครใจ

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

จํานวนเงิน

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ไดรับจัดสรร
(บาท)
เงินอุดหนุนทบวงการบรรเทา มติ ครม. 20 พ.ย. 2555 1,360,000
ทุกขและจัดหางานเพื่อผูลี้ภัย ปละ USD 40,000 หรือประมาณ
ชาวปาเลสไตนในตะวันออกใกล
USD 38,857
(UNRWA)
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา มติ ครม. 25 ส.ค. 2535 29,413,800
แหงสหประชาชาติ (UNDP) ปละ USD 865,112 หรือประมาณ
USD 840,394
เงินอุดหนุนกองทุนเงิน
มติ ครม. 6 มิ.ย. 2532
85,000
อุดหนุนเพื่อการพัฒนาแหง
ปละ USD 2,500
หรือประมาณ
สหประชาชาติ (UNCDF)
USD 2,428
เงินอุดหนุนกองทุนทั่วไปของ มติ ครม. 22 มี.ค. 2537
68,000
สถาบันเพื่อการฝกอบรมและ ปละ USD 2,000
หรือประมาณ
วิจัยแหงสหประชาชาติ
USD 2,000
(UNITAR)
เงินอุดหนุนโครงการขอมูล มติ ครม. 9 พ.ย. 2536
34,000
ดานการลดอาวุธของ
ปละ USD 1,000
หรือประมาณ
สหประชาชาติ (UNDIP)
USD 1,000
เงินอุดหนุนศูนยสันติภาพ มติ ครม. 9 พ.ย. 2536
102,000
และการลดอาวุธของ
ปละ USD 3,000
หรือประมาณ
สหประชาชาติ ประจํา
USD 3,000
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
(UNRCPD)
เงินอุดหนุนกองทุนรวม
มติ ครม. 13 ก.ย. 2531
34,000
สําหรับหมูเกาะแปซิฟก
ปละ USD 1,000
หรือประมาณ
(Trust Fund for the
USD 1,000
Pacific Island Countries)
เงินอุดหนุนสถาบันสิทธิ
มติ ครม. 15 ก.พ. 2548
170,000
มนุษยชนแหงชาติของ
ปละ USD 5,000
หรือประมาณ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
USD 5,000
(APF)
เงินอุดหนุนกองทุนกลางเพื่อ มติ ครม. 28 มี.ค. 2554
680,000
รับสถานการณฉุกเฉิน
ปละ USD 20,000 หรือประมาณ
(CERF)
USD 20,000
เงินอุดหนุน Trust Fund for มติ ครม. 21 พ.ค. 2556
340,000
the Alliance for
ปละ USD 10,000 หรือประมาณ
Civilization
ใน 4 ป คือ
USD 10,000
ป พ.ศ. 2556–2560
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ มติ ครม. 23 ก.พ. 2559
344,165
ดําเนินงานในกรอบอนุสัญญา ปละ CHF 10,000 หรือประมาณ
หามทุนระเบิดสังหารบุคคล
ใน 4 ป คือ
CHF 10,000
(Implementation
ป พ.ศ. 2559–2562
Support Unit of the
Anti–Personnel Mine Ban
Convention)

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ไดรับจัดสรร
(บาท)
1,400,000
หรือประมาณ
USD 40,000

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
คาดวาจะไดรับ
จัดสรร (บาท)
1,400,000
หรือประมาณ
USD 40,000

สถานะ
จายครบ/
คางชําระ

30,278,900
หรือประมาณ
USD 865,111
87,500
หรือประมาณ
USD 2,500
70,000
หรือประมาณ
USD 2,000

30,278,900
หรือประมาณ
USD 865,111
87,500
หรือประมาณ
USD 2,500
70,000
หรือประมาณ
USD 2,000

คางชําระ

35,000
หรือประมาณ
USD 1,000
105,000
หรือประมาณ
USD 3,000

35,000
หรือประมาณ
USD 1,000
105,000
หรือประมาณ
USD 3,000

จายครบ

35,000
หรือประมาณ
USD 1,000

35,000
หรือประมาณ
USD 1,000

จายครบ

175,000
หรือประมาณ
USD 5,000

175,000
หรือประมาณ
USD 5,000

จายครบ

700,000
หรือประมาณ
USD 20,000
350,000
หรือประมาณ
USD 10,000

700,000
หรือประมาณ
USD 20,000
350,000
หรือประมาณ
USD 10,000

จายครบ

370,000
หรือประมาณ
CHF 10,000

370,000
หรือประมาณ
CHF 10,000

จายครบ

คางชําระ

คางชําระ
จายครบ

จายครบ

จายครบ
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จํานวนเงิน

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ไดรับจัดสรร
(บาท)
16. เงินอุดหนุน UN Trust
มติ ครม. 15 ก.พ. 2548
–––
Fund for Human Security ปละ USD 30,000
(UNTFHS)
รวม
38,115,965

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ไดรับจัดสรร
(บาท)
1,050,000

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
คาดวาจะไดรับ
จัดสรร (บาท)
–––

สถานะ
จายครบ/
คางชําระ

42,374,400

41,324,400

คางชําระ

คางชําระ

ที่มา: กรมองคการระหวางประเทศ (29 มิถุนายน 2560)
หมายเหตุ 1. แสดงขอมูล ป พ.ศ.
2. คํ า ของบประมาณ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 กํ า หนดอั ต รา
แลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) = 35 บาท และ 1 ฟรังกสวิส (CHF) = 37 บาท
ด ว ยข อ จํ า กั ด ด า นงบประมาณ จํ า นวนเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ทยมอบให
สหประชาชาติต่ํากวาจํานวนที่สหประชาชาติเรียกเก็บ กระทรวงการตางประเทศตองขอแปรญัตติ
ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2561 ปละประมาณ 95–116.5 ลานบาท
เพื่อนําไปชําระเงินอุดหนุนใหครบจํานวน ดังนี้
ตารางที่ 6 สรุปสถานะคางชําระเงินอุดหนุนในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2561
เงินอุดหนุนที่กรมองคการ
ปงบประมาณ
ระหวางประเทศ
พ.ศ.
ไดรับจัดสรร
(บาท)
2558
340,659,200
2559
325,412,200
2560
400,139,300
2561
366,214,700

สหประชาชาติเรียกเก็บ
หรือคาดวาจะเรียกเก็บ
(ตามพันธกรณี และโดยสมัครใจ)
(บาท)
442,782,700
420,430,613
496,913,182
482,737,680

กระทรวงการตางประเทศ
ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม
(บาท)
102,123,500
095,198,600
096,773,882
116,522,980

ที่มา: กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (29 มิถุนายน 2560)
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งบประมาณ (ลานบาท)
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400
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200

100

25 58
25 59
เงินอุดหนุนที่กระทรวงการ
ตางประเทศไดรับจัดสรร

25 60

25 61
ปงบประมาณ
เงินอุดหนุนที่สหประชาชาติเรียกเก็บ

แผนภูมิที่ 2 เงินอุดหนุนสหประชาชาติ สถานะ สิงหาคม 2560
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3.1.1.2 เปรียบเทียบการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ของสหประชาชาติกับไทย
1) เป า หมายการจั ด สรรเงิ น งบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น งานของ
สหประชาชาติ
สหประชาชาติ จัดทําแผนงานงบประมาณรอบละ 2 ปงบประมาณ
กระบวนการจัดทํางบประมาณอยูระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม–วันที่ 30 มิถุนายน ของปถัดไป ปจจุบัน
อยูในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560 และเขาสูรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2562
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พิจารณาคําขอจัดทําแผนงานงบประมาณ ป พ.ศ. 2559 และป พ.ศ. 2560
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558–30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559–30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 พิจารณาคําขอจัดทําแผนงานงบประมาณ ป พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560–30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561–30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยในแตละรอบ 2 ปงบประมาณ สหประชาชาติจะปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรเงินงบประมาณจํานวนมากนอยตาง ๆ เพื่อดําเนินงานในสาขาหลัก ประกอบดวย การรักษา
สันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยระหวางประเทศ/การปกปองสิทธิมนุษยชน/การใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรม/การสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน/การดํารงความยุติธรรมโดยหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ
สําหรับในรอบ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560 สหประชาชาติ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานโดยสรุปได ดังนี้
ตารางที่ 7 อัตราสวนการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานของสหประชาชาติในรอบ 2 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559–2560
สาขาการดําเนินงาน
1. สงเสริมงานสิทธิมนุษยชน
2. สงเสริมการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. รักษาสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยระหวางประเทศ
4. รวมดําเนินงานใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
5. สงเสริมความยุติธรรมและงานกฎหมายระหวางประเทศ
6. ดําเนินงานพัฒนาแอฟริกา
7. ลดอาวุธ
8. ปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด อาชญากรรม และตอตานการกอการราย
ทุกรูปแบบ
ที่มา: https://www.un.org/press/en/2015/gaab4185.doc.htm

จัดสรรให
29.26 %
21.30 %
20.04 %
11.78 %
07.50 %
05.63 %
02.27 %
02.22 %
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2) การจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติ คํานวณจากตาราง
ที่ 5 แสดงขอมูลงบเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560
ตารางที่ 8 อัตราสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติ ในชวงปง บประมาณ พ.ศ.
2559–2560
สาขาการดําเนินงาน
1. สงเสริมงานสิทธิมนุษยชน
2. สงเสริมการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. รักษาสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยระหวางประเทศ
4. รวมดําเนินงานใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
5. สงเสริมความยุติธรรมและงานกฎหมายระหวางประเทศ
6. ดําเนินงานพัฒนาแอฟริกา
7. ลดอาวุธ
8. ปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด อาชญากรรม และตอตานการกอการราย
ทุกรูปแบบ

จัดสรรให
03.09 %
16.23 %
76.04 %
01.76 %
02.70 %
00.17 %
0

โดยเปนการคํานวณการจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติ
จากตารางที่ 5 แสดงขอมูลงบเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560
ตารางที่ 9 รายการจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยเพื่อสนับสนุนสาขาดําเนินงานของสหประชาชาติ
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560
สาขาการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีรายการที่ . .
1. สงเสริมงานสิทธิมนุษยชน
2. สงเสริมการขยายตัวเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. รักษาสันติภาพและความมั่นคง
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
ปลอดภัย ระหวางประเทศ
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20
4. รวมดําเนินงานใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรม
5. สงเสริมความยุติธรรมและงาน
2, 3, 4
กฎหมาย ระหวางประเทศ
6. ดําเนินงานพัฒนาแอฟริกา
7. ลดอาวุธ

โดยสมัครใจรายการที่ . . .
2, 4, 12
6, 7, 8, 11, 14

3, 5, 13, 16

9, 10, 15
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สาขาการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีรายการที่ . . โดยสมัครใจรายการที่ . . .
8. ปองกันและปราบปรามปญหายาเสพ
ติด อาชญากรรม และตอตานการกอ
การราย ทุกรูปแบบ
ตารางที่ 10 อั ต ราส ว นการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ของไทยเพื่ อ สนั บ สนุ น สาขาดํ า เนิ น งานของ
สหประชาชาติ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560
สาขาการดําเนินงาน

ตามพันธกรณี
(บาท)

โดยสมัครใจ
(บาท)

คิดเปน % ของยอด
ชําระตามพันธกรณี
และโดยสมัครใจ
11,568,000
03.09 %
60,762,200
16.23 %

1. สงเสริมงานสิทธิมนุษยชน
2. สงเสริมการขยายตัวเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. รักษาสันติภาพและความมั่นคง
284,634,735
ปลอดภัยระหวางประเทศ
4. รวมดําเนินงานใหความชวยเหลือ
6,570,000
ดานมนุษยธรรม
5. สงเสริมความยุติธรรมและงาน
10,114,024
กฎหมายระหวางประเทศ
6. ดําเนินงานพัฒนาแอฟริกา
7. ลดอาวุธ
646,000
8. ปองกันและปราบปรามปญหา
ยาเสพติด อาชญากรรม และตอตาน
การกอการรายทุกรูปแบบ
รวม
294,748,759 79,546,200
รวมชําระตามพันธกรณีและโดยสมัครใจ
374,294,959 บาท

76.04 %
01.76 %
02.70 %
00.17 %

3) เปรี ย บเที ย บการจั ด สรรเงิ น งบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น งานของ
สหประชาชาติ กับการจัดสรรอุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบอัตราสวนการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินงานของสหประชาชาติกับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560
สาขาการดําเนินงาน
สหประชาชาติจัดสรรให ไทยจัดสรรให
1. สงเสริมงานสิทธิมนุษยชน
29.26 %
03.09 %
2. สงเสริมการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
21.30 %
16.23 %
พัฒนา อยางยั่งยืน
3. รักษาสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยระหวาง
20.04 %
76.04 %
ประเทศ
4. รวมดําเนินงานใหความชวยเหลือดาน
11.78 %
01.76 %
มนุษยธรรม
5. สงเสริมความยุติธรรมและงานกฎหมายระหวาง
07.50 %
02.70 %
ประเทศ
6. ดําเนินงานพัฒนาแอฟริกา
05.63 %
7. ลดอาวุธ
02.27 %
00.17 %
8. ปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด
02.22 %
อาชญากรรม และ ตอตานการกอการรายทุก
รูปแบบ
เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินงานของ
สหประชาชาติกับการจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559–
2560 แลว ปรากฏอัตราสวนที่แตกตางมากอยางมีนัยสําคัญ สรุปไดดังนี้
1) ควรพิจารณาทบทวนการจัดสรรเงินอุดหนุนของไทย จากขอมูล ที่
ปรากฏสหประชาชาติมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินงานครบทั้ง 8 สาขาการดําเนินงานใน
สัดสวนที่มากนอยแตกตางกัน ในขณะที่ไทยจัดสรรเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ ไมครบทั้ง 8 สาขา
แตจัดสรรเงินอุดหนุนสูงถึง 76.04 % ของยอดเงินทั้งหมดใหกับสาขารักษาสันติภาพและความมั่นคง
ปลอดภัยระหวางประเทศ ซึ่งเปนการชําระเงินตามพันธกรณี
2) การจัดสรรเงินอุดหนุนจากไทยควรเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
สหประชาชาติที่จัดลําดับความสําคัญการดําเนินงานสาขาตาง ๆ ในแตละปหรือไม
3.2 บทบาทของกรมองคการระหวางประเทศ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตา งประเทศออกกฎกระทรวง แบ ง ส วนราชการกรมองคก ารระหว า งประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ พ.ศ. 2545 กําหนดใหกรมองคการระหวางประเทศ โดยกองงานบริหารองคการระหวาง
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ประเทศ ดํ าเนิ น การเกี่ย วกั บ การจัด ตั้ ง งบประมาณ และชํา ระเงิ น อุ ดหนุ น เป น ค าบํ า รุ ง ให แ ก
สหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศอื่น ๆ
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคการระหวางประเทศ
ของกรมองคก ารระหว างประเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ และสํานัก บริหารการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กับการบริหารจัด
การเงินอุดหนุนฯ ตามวงจรงบประมาณ โดยแบงเปนระดับ เจาหนาที่ป ฏิบัติ จํานวน 2 คน ระดับ
ผูอํานวยการ จํานวน 4 คน ระดับ ผูอํานวยการสํานัก หรือรองอธิบ ดี จํานวน 2 คน ระดับ อธิบ ดี
จํานวน 1 คน ของกระทรวงการตางประเทศ และระดับรองประธานฝายวิเทศสัมพันธ สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ โดยแตละระดับตอบสัมภาษณโดยสรุปได ดังนี้
ผูตอบสัม ภาษณระดับเจาหนาที่ปฏิบัติ จํานวน 2 คนใหขอมูล วา เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ
หลัก เปนลูกจางชั่วคราว เสนองานผานเจาหนาที่ที่เปนนักการทูต เพื่อพิจารณาคําขอตั้งงบประมาณ
รายการเงินอุดหนุน โดยอิงมาจากขอมูลคําของบประมาณของปกอนหนานั้น โดยไมไดศึกษาเอกสาร
ภูมิหลังหรือที่มาของงบประมาณแตอยางใด ไมวาจะเปนรายการเงินอุดหนุนตามพันธกรณี หรือการ
บริจาคโดยสมัครใจ เนื่องจากมีปริมาณงานและภารกิจอื่นอีกมากที่ตองปฏิบัติในเวลาจํากัด จึงไมมี
เวลาศึกษางานในรายละเอียด อีกทั้งมีการโยกยายเจาหนาที่ ขาดความตอเนื่องในการถายทอดและ
ศึกษางาน
ผูตอบสัมภาษณระดับผูอํานวยการ จํานวน 3 คนของกรมองคการระหวางประเทศใหขอมูล
วา เนื่องจากมีปริมาณงานและภารกิจจํานวนมากที่ตองปฏิบัติในเวลาจํากัด จึงไมมีเวลาศึกษางานใน
รายละเอียด อีกทั้งมีบุคลากรไมเ พียงพอในการปฏิบัติง าน ผูอํานวยการจึง พิจ ารณาเฉพาะคําขอ
งบประมาณวามีรายการเงินอุดหนุนครบทุกรายการเชนเดียวกับปกอนหนา นั้น รวมทั้งรายการเงิน
อุดหนุนที่ส หประชาชาติสง เอกสารเรียกเก็บ เงินมาในแตล ะป ผูตอบสัม ภาษณเ ห็นวากรอบเวลา
ปง บประมาณของสหประชาชาติ (วันที่ 1 มกราคม–วันที่ 31 ธันวาคมของทุก ป) ที่แตกตางจาก
ปงบประมาณของไทย (วันที่ 1 ตุลาคม–วันที่ 30 กันยายน) มีผลตอกําหนดเวลาเรียกเก็บและเบิก
จายเงินอุดหนุนในหลาย ๆ รายการ อีกประการหนึ่ง กรมองคการระหวางประเทศไมเคยทํารายการ
ตรวจเช็คเก็บขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ไมมีการศึกษาทบทวนยอดเงินงบประมาณที่ขอไปและไดรับ
อนุมัติม า เนื่องจากคอนขางจะวางใจวา เมื่อเงินอุดหนุนไมพอตามที่สหประชาชาติเ รียกเก็บ กรม
องคการระหวางประเทศก็สามารถเสนอขออนุมัติกระทรวงการตางประเทศในการขอแปรญัตติขอรับ
งบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลางเพื่อนํามาชําระเงินอุดหนุนใหครบตามจํานวนได ซึ่งในหลายโอกาส
สถานะเศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศไทยไมเอื้อตอการอนุมัติงบกลางเต็มจํานวนตามคําขอ
ไทยจึงยังมีภาระเงินอุดหนุนที่คางชําระใหสหประชาชาติ สะสมมาเปนจํานวนหนึ่งทุกปงบประมาณ
ผูตอบสัมภาษณระดับผูอํานวยการ จํานวน 1 คนของกรมความรวมมือระหวางประเทศให
ขอมูลวา กรมความรวมมือระหวางประเทศมีความพยายามจัดการรวบรวมขอมูลความชวยเหลือเพื่อ
การพัฒนาที่ใหกับตางประเทศ ทั้งในสวนความชวยเหลือที่เปนตัวเงิน และความชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงิน
อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของหนวยงานตาง ๆ ของไทยไมไดใหความสําคัญกับการตอบ
แบบสอบถามหรือใหขอมูล ที่จําเปนตอการดําเนินงาน ฐานขอมูล ของกรมความร วมมือระหวาง
ประเทศจึงยังไมครบสมบูรณเทาที่ควร
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ผูตอบสัมภาษณระดับผูอํานวยการสํานักหรือรองอธิบดี จํานวน 2 คนใหขอมูล ดังนี้
1) ผูอํานวยการสํานัก บริหารการคลัง ตอบสัม ภาษณวา ทราบวากรมองคก ารระหวาง
ประเทศมีภาระชําระเงินอุดหนุนฯ ตามพันธกรณีและบริจาคโดยสมัครใจจํา นวนมากประมาณปละ
500 ลานบาท ซึ่งโดยเทคนิคในการเสนอของบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการตางประเทศนั้น
สํานักงบประมาณไดประสานเปนการภายในกับสํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศวา
ขอใหกระทรวงการตางประเทศเสนอของบประมาณ รายการเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ ในวงเงิ น
ใกลเคียงกันทุกป คือ ปละประมาณ 400–420 ลานบาท เพื่อกําหนดกรอบวงเงินของกระทรวงการ
ตางประเทศใหอยูในเพดานวงเงินงบประมาณตามกลุมภารกิจที่สํานักงบประมาณกําหนด สําหรับเงิน
อุดหนุนที่ยังขาดอยูปละ 95–100 กวาลานบาทนั้น ขอใหดําเนินการตามกรณีที่เปนรายการคาใชจาย
ที่คาดวาจําเปนตองขอรับการสนับสนุนจากงบกลางในแตละปงบประมาณ โดยขอใหกระทรวงการ
ตางประเทศมีหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เสนอขอแปรญัตติเพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติม กรณีที่
วงเงินงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมมากกวาหรือเทากับ 100 ลานบาท จะตองนําเรื่องเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 3 เดือนในการขอแปรญัตติจ นถึง ไดรับ งบกลางมา
สนับสนุนตามคําขอ ดังนั้น การชําระเงินอุดหนุนบางรายการใหสหประชาชาติจึงอาจลาชากวาเวลาที่
สหประชาชาติกําหนดราว ๆ 3 เดือน
2) รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ ใหขอมูลวา การจายเงินอุดหนุนตามพันธกรณี
เปนไปตามการเรียกเก็บของสหประชาชาติ ซึ่งมีระบบพิจารณาทบทวนการประเมินวงเงินเรียกเก็บทุก
3 ป สวนรายการเงินบริจาคโดยสมัครใจนั้น เกือบทั้งหมดไมมีการทบทวนยอดเงินบริจาคซึ่งเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2520 คือ ยอนไปถึง 40 ปที่แลว ทั้งนี้ ผูตอบสัมภาษณเล็งเห็นความ
จําเปนที่ควรศึกษาทบทวนหาแนวทางที่เ หมาะสมกับการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงิน
อุดหนุน เพื่อใหสามารถปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติไดอยางเปนระบบ โดยควรมี
หลักเกณฑประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ ใหขอมูลวา ในสวนของการจัดสรรเงินอุดหนุน ของไทย
ที่ขอมูลงบประมาณของกรมองคการระหวางประเทศมีหลักฐานวาจัดสรรเงินในอัตราสวนที่แตกตาง
จากการจัดสรรงบประมาณของสหประชาชาติอยางมากนั้น คาดวาคงมีหนวยงานอื่นของไทยชําระเงิน
หรือบริจาคใหกับสหประชาชาติอยูดวย อาทิ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) คงจะมีการชําระเงินหรือบริจาคเงินใหสหประชาชาติเพื่อดําเนินงานปองกันและปราบปราม
ปญหายาเสพติด อาชญากรรม หรือคาดวากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยคงจะมีการชําระเงินหรือบริจาคเงินใหสหประชาชาติเ พื่อดําเนินงานในสวนของ
กองทุนสําหรับเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) ดวย
อนึ่ง ผูต อบสัม ภาษณไทยเห็นควรใหนํ าผลการศึก ษาจากการจัดทํารายงานฉบับ นี้ม า
ประกอบการพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ โดยหากเปนไปได
ขอใหเริ่มดําเนินการในชวงที่กระทรวงการตางประเทศตองเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และเห็นควรใหกองงานบริหารองคการระหวางประเทศประสานกับคณะทูตถาวรฯ ณ
นครนิวยอรกเกี่ยวกับกระบวนการเสนอขอระบุวัตถุประสงคของการชําระเงินอุดหนุน หรือบริจาคเงิน
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อุดหนุน (earmark funding หรือ earmark contribution) วาไทยประสงคจะใหสหประชาชาติใช
จายเงินอุดหนุนนั้นเพื่อการใด ที่จะเปนประโยชนตอไทยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
รองประธานฝายวิเ ทศสัมพันธ สถาบันวิจั ยจุฬาภรณ จํานวน 1 คนใหความเห็นวา การ
จัดสรรเงินอุดหนุนจากไทยไมจําเปนตองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสหประชาชาติ หรือองคกรชํานัญ
พิเศษภายใตสหประชาชาติ อาทิ องคการอนามัยโลก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ที่
จัดลําดับความสําคัญการดําเนินงานสาขาตาง ๆ ในแตละป ไทยควรพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนของไทย
ตามบริบทแวดลอม ความจําเปนเรงดวน และความคาดหวังตอภาพลักษณและผลประโยชนของไทย
เปนหลัก โดยเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและสุขอนามัยกับ
ประชากรกลุมเปราะบาง ออนไหว อาทิ กลุมผูเสพยาเสพติด และผูใกลชิดกับผูเสพ กลุมชนกลุมนอย
ที่อาศัยตามแนวชายแดนหรือในพื้นที่ทุรกันดาร ผูอพยพ ผูโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ ผูเสียหายจาก
การคามนุษย แรงงานเด็ก แรงงานทาส คนชรา และคนพิการ ซึ่งกลุมประชากรดังกลาวเปนเปาหมาย
ที่นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศคูแขง ทางการคาของไทย หยิบยกขึ้นมาโจมตีไทยในประเด็น
ปญหาตาง ๆ อาทิ การกลาวหาวาไทยยังใหความสําคัญไมจริงจังเพียงพอในการแกไขปญหายาเสพติด
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของปญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในไทยและในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไทยไมใหความสําคัญกับการละเมิดสิ ท ธิมนุษยชน หรือการกระทําใด ๆ ที่ไมเ ปนไปตาม
พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ไทยเปนภาคี ปญหาการทําประมงผิดกฎหมายของไทย
3.2.1 บทบาทของกองงานบริหารองคการระหวา งประเทศ กรมองคการระหวา ง
ประเทศกับความคาดหวังในการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินอุ ดหนุนของไทยให
สหประชาชาติ
ผูวิจัยไดคนควาจากเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการของกองงานบริหารองคการ
ระหว างประเทศ กรมองค ก ารระหวา งประเทศ เพื่อ ศึก ษาวา กรมองค ก ารระหว างประเทศได
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และชําระเงินอุดหนุนเปนคาบํารุงใหแกสหประชาชาติตามที่
กฎกระทรวงกําหนดไวหรือไม อยางไร และไดผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 12 ความคาดหวัง และผลการดําเนินการของกรมองคการระหวางประเทศเกี่ยวกับ การ
จัดการงบเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ
บทบาทที่กระทรวงการตางประเทศคาดหวัง

กรมองคการระหวางประเทศ
ดําเนินการ/ไมไดดําเนินการ
1. การเปนหนวยงานจัดทํา/บริหาร/ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ จะปรับปรุงการดําเนินการ
รายการเงินอุดหนุนฯ บนพื้นฐานทีส่ นองแผนยุทธศาสตรการ
ตางประเทศของไทย ทั้งในสวนทีเ่ ปนแผน ยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.
2558–2561) และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579)
2. การประสานเชื่อมโยงกับแนวทางการบริหารจัดการ จัดสรร
จะปรับปรุงการดําเนินการ
งบประมาณของสหประชาชาติ
3. การสงเสริมใหมีการศึกษาปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนให
จะปรับปรุงการดําเนินการ
สหประชาชาติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้
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1) ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2560 ไทยคางชําระเงินอุดหนุนปละ 95–
116 ลานบาท จําเปนตองขอแปรญัตติขอรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนํามาชําระเงินอุดหนุนใหครบ
จํานวน ทั้งในรูปแบบการชําระตามพันธกรณีและการบริจาคโดยสมัครใจ นับเปนภาระงบประมาณ
ผูกพันจํานวนมากของกระทรวงการตางประเทศ
2) อัตราสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยแตกตางกับการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินงานของสหประชาชาติอยางมีนัยสําคัญมาก
3) เมื่อศึกษาวงจรงบประมาณและขอมูลที่มาของการขอตั้งงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน รายการเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ โดยกรมองคการระหวางประเทศในชวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2559–2561 แลว ปรากฏวาปจจัยที่มีนัยสําคัญ ตอการบริห ารจัดการ เสนอของบประมาณ
รายการเงินอุดหนุน ไดแก
– คํ า ของบประมาณ รายการเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ชํ า ระให ส หประชาชาติ ต าม
พันธกรณีที่สหประชาชาติเรียกเก็บ เปนการชําระเงินตามหนังสือเรียกเก็บของสหประชาชาติ ซึ่งมีการ
ประเมินวงเงินตามตัวแปรสําคัญ 2 ตัวหลัก คือ แผนงานงบประมาณของสหประชาชาติที่ปรับเปลี่ยน
ทุกรอบ 2 ปงบประมาณ (ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สหประชาชาติอยูในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559–2560) และคํานึงถึง การประเมินวงเงินที่ส หประชาชาติเ รียกเก็บ ตามพันธกรณี ซึ่ง มีก าร
ประเมินวงเงินทุก 3 ป (ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สหประชาชาติใชรอบการประเมินวงเงินเรียก
เก็บจากสมาชิก ชวง พ.ศ. 2558–2560) ซึ่งเปนระบบการจัดการขอมูลที่มีกรอบเวลาชัดเจนปรับปรุง
ทบทวนการดําเนินการใหเปนปจจุบัน ทันเหตุการณอยูเสมอ
– คําของบประมาณ รายการเงินอุดหนุนที่ไทยบริจาคใหสหประชาชาติโดย
สมัครใจ เปนไปตามที่กระทรวงการตางประเทศขออนุมัติและไดรับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยหากนับตามกรอบเวลาลาสุดที่ใกลเคียงกับการประเมินของสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2558 เงิน
อุดหนุนที่ไทยบริจาคโดยสมัครใจใหสหประชาชาติ จากทั้งหมด 16 รายการ นั้น มีถึง 15 รายการที่
เปนเงินบริจ าคตามมติคณะรัฐมนตรีในชวง พ.ศ. 2520–2558 โดยไมมีก ารทบทวนหรือติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนซึ่งเปนเครื่องมือในการดําเนินงานการ
ตางประเทศใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงในมิติการตางประเทศ หรือ
แผนยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย ทั้ง ในสวนของแผนระยะสั้น คือ ชวง พ.ศ. 2558–2561
หรือแผนยุทธศาสตรการตางประเทศกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) รวมทั้งทิศทาง
เปาหมายการดําเนินงานของสหประชาชาติ
4) กรมองคการระหวางประเทศไมมีบุคลากรเพียงพอที่จะมอบหมายใหทําหนาที่
รวบรวมขอมูลการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ ยังมีความยุงยากในการรวบรวมขอมูลเอกสารจากหนวยงานที่เกี่ย วของ ทั้งหนวยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวงการตางประเทศ มาพิจารณาทบทวนปรับปรุงการดําเนินงาน
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3.2.2 สรุปประเด็นปญหาที่พบจากการศึกษาแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
ของไทยใหสหประชาชาติ
1) การมอบหมายบุคลากรไมเหมาะสมกับงาน เจาหนาที่ระดับปฏิบัติที่รับผิดชอบ
งานดานงบประมาณ เปนลูกจางโครงการ ซึ่งแตละป ลูกจางมีการโยกยายงาน ขาดความตอเนื่องของงาน
2) การควบคุมบริหารจัดการงานงบประมาณ รายการเงินอุดหนุน เปนไปอยาง
หละหลวม เจาหนาที่เห็นวาเปนภาระงานประจํา ไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอ
คําของบประมาณ รายการเงินอุดหนุน โดยอิงจากขอมูลคําของบประมาณของปกอนหนา โดยไมได
ศึกษาทบทวนที่มาของเงินอุดหนุน ขาดการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการเบิกจายเงินอุดหนุนแตละ
รายการ
3) ผูเกี่ยวของขาดความเขาใจในงานงบประมาณ รายการเงินอุดหนุน จึงเสนอคําขอ
งบประมาณแตละปในลักษณะ flat rate โดยไมพิจารณาขอเท็จจริง หรือศึกษาขอมูลแนวโนมตาง ๆ
ใหเหมาะสมกับการเสนอคําของบประมาณ
4) ผูเกี่ยวของสวนมากเห็นวา การเสนอคําของบประมาณ รายการเงินอุดหนุน
เปนงานประจํา ไม ไดจัด สรรเวลามาศึ ก ษาหรือปรึก ษาหารื อเพื่ อปรั บ ปรุง ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานกระบวนการงบประมาณ วงจรงบประมาณของเงินอุดหนุนที่ถูกตองเหมาะสม

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ผูตอบแบบสัมภาษณสวนมากตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสรรเงินอุดหนุน
ของไทยใหสหประชาชาติ แตยังคงมีความเขาใจคอนขางจํากัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุน
ใหสหประชาชาติ ยังไมมีการรวบรวมขอมูล ครบถวนรอบดานเพื่อใชประกอบการพิจารณา ศึกษา
ทบทวนการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ของไทยไม จํ า เป น ต อ งเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
สหประชาชาติ แตไทยควรพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามบริบทแวดลอม ความจําเปนเรงดวน และ
ความคาดหวังตอภาพลักษณและผลประโยชนของไทยเปนหลัก
4.1.3 การคางชําระเงินอุดหนุนของไทยใหสหประชาชาติ เปนภาระงบประมาณผูกพัน
ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป สงผลกระทบ 2 ดาน ไดแก
1) ผลกระทบตอการจัดการงบประมาณภายในประเทศของไทย ที่มีสถานะคาง
ชําระมากกวากึ่งหนึ่งของรายการเงินอุดหนุนฯ ที่ตองเบิกจายใหแลวเสร็จในแตละปงบประมาณ
2) ผลกระทบตอ ภาพลั ก ษณค วามรั บ ผิ ดชอบชํ า ระเงิ น ตามพั นธกรณี ต ามที่
สหประชาชาติเรียกเก็บ ซึ่งสหประชาชาติเผยแพรผลงบประมาณรายรับรายจายที่ไดรับจากประเทศ
สมาชิก และมีการเบิกจายเพื่อดําเนินงานตาง ๆ เปนประจําทุกป สถานะคางชําระเงินอุดหนุนของไทย
ยอมสงผลลบไมมากก็นอยตอความเชื่อมั่นในขีดความสามารถในการชําระหนี้ รวมทั้งภาพลักษณ
ความมีเสถียรภาพของภาวะเศรษฐกิจ การคา การลงทุนของไทยโดยรวม
4.1.4 การทํางานในลักษณะเครือขายเพื่อแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ
การดําเนินงานมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการรวบรวมขอมูล จัดระเบียบระบบของการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น งบประมาณ และการแลกเปลี่ ย นให ค วามช ว ยเหลื อ ระหว า งไทยกั บ
สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศตาง ๆ และนานาประเทศ ไมวาจะเปนการชําระเงินอุดหนุน
โดยหนวยงานใด ๆ นอกเหนือจากกระทรวงการตางประเทศ
4.1.5 นอกเหนือจากความจําเป นที่ก ระทรวงการตางประเทศตองขอแปรญัตติขอรับ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนํามาจายเงินอุดหนุนใหครบตามจํานวนแลว ความจําเปนอีกประการ คือ
การทบทวนประเด็นปญ หาในสวนของหนวยงานปฏิบัติ คือ กรมองคการระหวางประเทศ ที่ควร
ปรับ ปรุง แนวทางการบริห ารจัดการงบประมาณ จัดสรรเงินอุ ดหนุนใหเปนระบบ มีประสิท ธิภาพ
สามารถถายทอดองคความรูและความเขาใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติไปจนถึงผูบริหารไดอยางตอเนื่อง
แมวาจะมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติในหลาย ๆ โอกาสก็ตาม
จากผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะเชิง นโยบายสําหรับ กรมองคก าร
ระหว า งประเทศเพื่ อ บู ร ณาการรวมข อ มู ล การชํ า ระเงิ น อุ ด หนุ น หรื อ บริ จ าคเงิ น อุ ด หนุ น ให
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สหประชาชาติ อันจะนํามาสูการวางแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนของทุก
หนวยงานในภาพรวมของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานงานระหวางกรมองคการ
ระหวา งประเทศ กับ คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอรก เพื่อขอใหคณะทูตถาวรฯ เจรจากําหนด
วัตถุประสงคของเงินอุดหนุนของไทยกับคณะกรรมการ 5 (การบริหารจัดการงบประมาณ) ของที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญประจําป เพื่อผลักดันขอเสนอที่เปนประโยชนตอไทย และมี
การกระจายการใชประโยชนจากเงินอุดหนุนอยางทั่วถึงใหกับภูมิภาคตาง ๆ มิใชเฉพาะเจาะจงกับ
ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเทานั้น
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตามที่ก ฎกระทรวงการตางประเทศกําหนดใหก องงานบริห ารองคก ารระหวาง
ประเทศ กรมองคการระหวางประเทศดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และชําระเงินอุดหนุน
เปนคาบํารุงใหแกสหประชาชาติ นั้น กองงานบริหารองคการระหวางประเทศสามารถดําเนินการขอ
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการตางประเทศเพือ่ บูรณาการ
รวมขอมูล การชําระเงินอุดหนุนหรือบริจ าคเงินอุดหนุ นใหส หประชาชาติ อันจะนํามาสูก ารวาง
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนของทุกหนวยงานในนามของไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1) พิจ ารณาแนวทางบูร ณาการหรื อรวบรวมจัดระเบีย บของการจัดทําคําขอ
งบประมาณ รายการเงินอุดหนุนอยางเปนระบบ ประกอบดวยสํานัก งบประมาณ กระทรวงการ
ตางประเทศ และหนวยงานอื่น ๆ ของไทยที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อใหสามารถ
ใชประโยชนจากเงินอุดหนุนเปนเครื่องมือในการดําเนินงานการตางประเทศ การเจรจาตอรองและ
ผลักดันประเด็นผลประโยชนตาง ๆ รวมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) รวมกับ หนวยงานที่เ กี่ยวของของไทยในการพิจ ารณาทบทวนรายการเงิ น
อุดหนุนใหเหมาะสมกับสถานการณความเปลี่ยนแปลง ปรับตัวไดใกลเคียงกับลักษณะงบประมาณของ
สหประชาชาติ
ทั้ง นี้ ในภาพรวม ควรกําหนดกรอบวงเงินไวตั้ ง แตตน วาควรมีเ พดานการ
จายเงินอุดหนุนวาไมเกินจํานวนเทาไรในแตละปงบประมาณ ที่จะไมเปนภาระมากเกินไปกับสถานะ
เศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศ โดยคํานึงถึงแผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศในการ
ผลักดันบทบาทไทยที่สรางสรรคและรับผิดชอบ เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก กลาวคือ ไทยให
ความชวยเหลือหรือสนับสนุนเงินอุดหนุนเทาที่สามารถกระทําไดภายใตขอจํากัดของงบประมาณ เชน
อาจกําหนดกรอบวงเงินที่ไมเปนภาระงบประมาณมากนัก เปนเงินอุดหนุนปละไมเกิน 550 ลานบาท
ซึ่งไทยสามารถมีสวนรวมบริจาคใหสหประชาชาติ เพื่อเปนการแสดงภาพลักษณที่ดีของไทยในฐานะ
ประเทศผูสนับสนุนการดําเนินงานของสหประชาชาติ อยางไรก็ดี ไทยไมจําเปนตองทุมเทระดมเงิน
งบประมาณทุกเม็ดเงินมาจายเงินอุดหนุนใหครบตามจํานวนที่สหประชาชาติเรียกเก็บ
อนึ่ง การบริจาคเงินอุดหนุนโดยสมัครใจตองมีมติคณะรัฐมนตรีกํากับ กระทรวง
การตางประเทศควรเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทั้งหมด ตั้งแตมติคณะรัฐมนตรี ในป
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พ.ศ. 2520 เปนตนมา ทั้งนี้ ควรระบุในหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอมติคณะรัฐมนตรีกํากับดวยวา
หากหนวยงานใดเสนอขอชําระหรือบริจ าคเงินอุดหนุนใหตางประเทศ หนวยงานของตางประเทศ
สหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศอื่น ๆ กําหนดใหหนวยงานที่เสนอเรื่อง ตองขอความเห็น
ของกระทรวงการตางประเทศทุกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
3) เพื่อใหส ามารถใชจายงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเ กิ ด
ประโยชนสูง สุด มีป ระสิ ท ธิภ าพ ผูทํา การศึก ษาขอเรี ยนเสนอใหก รมองค ก ารระหวางประเทศ
ประสานงานกับ คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอรก เพื่อหาทางเจรจากําหนดวัตถุป ระสงคของเงิน
อุดหนุนฯ จากไทยกับ คณะกรรมการ 5 (การบริห ารจัดการงบประมาณ) ของที่ป ระชุม สมัชชา
สหประชาชาติสมัยสามัญประจําป ดังนี้
ขอเสนอที่ 1 เสนอใหพิจ ารณาทบทวนรายการเงินอุดหนุนตามพันธกรณี
เงิ น บริ จ าคสํ า หรั บ กองกํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพของสหประชาชาติ (Peacekeeping
Operations–PKO) เพื่อผลักดันขอเสนอที่เ ปนประโยชนกับ ไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น
นอกจากแอฟริกา มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งในรอบ 2 ปงบประมาณของสหประชาชาติ ชวง
พ.ศ. 2559–2560 สหประชาชาติจัดสรรเงิน PKO สวนที่เรียกเก็บจากไทยและนานาประเทศไปใหกับ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาเทานั้น ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการลงคะแนนเสียงตามหลัก “หนึ่ง
ประเทศ หนื่งเสียง” ที่บรรดาประเทศแอฟริกัน ซึ่งมีจํานวนมาก จะรวมกันลงคะแนนเสียงเรียกรอง/
สนับ สนุนใหส หประชาชาติจัดสรรเงินงบประมาณไปเบิก จายใหก ลุม ประเทศแอฟริก าเปนหลัก
ดังความปรากฏตามตารางที่ 5 แสดงขอมูลงบเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2559–
2560 ดังนี้
ขอเสนอที่ 2 หากเปนไปได กรมองคการระหวางประเทศอาจประสานกับ
คณะทูตถาวรฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ 5 (การบริหารจัดการงบประมาณ) ของที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยสามัญประจําป เพื่อผลักดันขอเสนอที่เปนประโยชนตอไทย และมีการกระจายการ
ใชประโยชนจากเงินอุดหนุนอยางทั่วถึงใหกับภูมิภาคตาง ๆ มิใชเฉพาะเจาะจงกับภูมิภาคใดภูมิภาค
หนึ่งเทานั้น รวมทั้งเสนอใหพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินภารกิจที่มี
ความสําคัญในระดับต่ํา หรือหมดความจําเปน หรือไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หรือสราง
ภาระหนี้สาธารณะของประเทศ (โดยเฉพาะไทย) เกินความจําเปน เพื่อนํางบประมาณดังกลาวไป
จัดทําภารกิจที่มีความสําคัญเรงดวน มีความคุมคา และมีความพรอมในการดําเนินงานกระจายความ
ชวยเหลือเพื่อพัฒนาใหประชาชนทั่วทุกภูมิภาคไดรับประโยชน อาทิ งานสงเสริมการขยายตัวเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน งานสิทธิมนุษยชน งานใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
เพื่อสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของตระหนักรูและพิจารณาใชขอมูลเกี่ยวกับการ
ชําระเงิ นอุด หนุน ใหส หประชาชาติ กรมองคก ารระหวา งประเทศควรเริ่ ม รวบรวมขอ มูล จั ดทํ า
ฐานขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนใหสหประชาชาติ ดังนี้
1) จัดทําแบบสอบถามขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของกรอกขอมูลของแตละหนวยงาน
เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการแจงขอมูล และเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง โดยมีการ
ระบุรายละเอียดของเงินอุดหนุน ไดแก
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– ระบุประเภทและวัตถุประสงคของเงินอุดหนุนฯ ตามพันธกรณี หรือโดย
สมัครใจ โดยมีเอกสารกํากับ เชน มติคณะรัฐมนตรี ใบเรียกเก็บเงินจากสหประชาชาติ
– ระบุชื่อหนวยงานสังกัดสหประชาชาติที่เปนหนวยงานรับเงินอุดหนุนฯ
– ระบุชื่อหนวยงานดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินอุดหนุน
– ระบุพื้นที่และระยะเวลาดําเนินการ
– ระบุจํานวนเงินและงวดการชําระเงิน
– กําหนดกรอบเวลาทําแบบสอบถามขอมูลทุก 2 ป
2) ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เ กี่ยวของกับ การอนุมัติก ารจายเงิน
อุดหนุนโดยควรกําหนดกรอบเวลาในการทบทวนความจําเปน ความเหมาะสมของรายการเงินอุดหนุน
ทุก 3 ปหรือในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับการดําเนินงานของสหประชาชาติ
ทั้งนี้ ควรระบุในหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอมติคณะรัฐมนตรีกํากับดวย
วา หากหนวยงานใดเสนอขอชําระหรือบริจาคเงินอุดหนุนใหตางประเทศ หนวยงานของตางประเทศ
สหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศอื่น ๆ กําหนดใหหนวยงานที่เสนอเรื่อง ตองขอความเห็น
ของกระทรวงการตางประเทศทุกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
3) สรางความตระหนักรูใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจ โดยกรมองคการ
ระหวา งประเทศติ ดตามข า วสารและกฎระเบี ย บใหม ๆ เกี่ ย วกั บ การบริห ารงบประมาณของ
สหประชาชาติและองคก รในสังกัด และจัดขอมูลเผยแพรทางชองทางตาง ๆ เชน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนา การใช social media ของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อหนวยงานไทย
พิจารณาใชประกอบการปรับตัวจัดเตรียมงบประมาณใหสอดคลองสนับสนุนกันและกันระหวางไทย
กับสหประชาชาติ
4) เชิ ญ ชวนให ห น ว ยงานที่เ กี่ย วขอ งของไทยซึ่ ง มีข อจํ ากั ดในดา นทรัพ ยากร
งบประมาณ และบุคลากร เขารวมบูรณาการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ จาก
หนวยงานตนสังกัด ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบโดยทั่วกัน
5) จัดทํารายการตรวจเช็ค และระบบแฟมเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งบประมาณ รายการเงินอุดหนุนฯ ใหเปนระบบที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได สืบคนขอมูลไดสะดวก
4.3 สรุปประเด็นปญหาที่พบจากการศึกษาแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนของไทยให
สหประชาชาติ และขอเสนอแนะ
งบประมาณ รายการเงินอุดหนุน มีความสําคัญอยางยิ่ง ดวยวงเงินงบประมาณที่เบิกจายใน
แตละปประมาณ 500 ลานบาท ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ กรมองคการระหวาง
ประเทศอาจพิจารณาขอเสนอแนะของรายงานการศึกษา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดสรร
เงินอุดหนุน ดังนี้
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ประเด็นปญหา
การมอบหมายบุคลากรไมเหมาะสมกับงาน
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติที่รบั ผิดชอบงานดาน
งบประมาณ เปนลูกจางโครงการ ซึง่ แตละป
ลูกจางมีการโยกยายงาน ขาดความตอเนื่อง
ของงาน
การควบคุมบริหารจัดการงานงบประมาณ
รายการเงินอุดหนุน เปนไปอยางหละหลวม
เจาหนาที่เห็นวาเปนภาระงานประจํา ไมมี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เจาหนาที่ผปู ฏิบัติ
เสนอคําของบประมาณ รายการเงินอุดหนุน
โดยอิงจากขอมูลคําของบประมาณของปกอน
หนา โดยไมไดศึกษาทบทวนที่มาของเงิน
อุดหนุน ขาดการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการเบิกจายเงินอุดหนุนแตละ
รายการ
ผูเกี่ยวของขาดความเขาใจในงานงบประมาณ
รายการเงินอุดหนุน จึงเสนอคําขอ
งบประมาณ
แตละปในลักษณะ flat rate โดยไมพิจารณา
ขอเท็จจริง หรือศึกษาขอมูลแนวโนมตาง ๆ
ใหเหมาะสมกับการเสนอคําของบประมาณ
ผูเกี่ยวของสวนมากเห็นวา การเสนอคําขอ
งบประมาณ รายการเงินอุดหนุน เปนงาน
ประจํา ไมไดจัดสรรเวลามาศึกษาหรือ
ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิ านกระบวนการงบประมาณ วงจร
งบประมาณของเงินอุดหนุนที่ถกู ตอง
เหมาะสม

ขอเสนอแนะ
ควรมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหเจาหนาที่
ระดับปฏิบัติ เปนนักการทูต ซึ่งผานการฝกอบรมและมี
ประสบการณเบื้องตนเกี่ยวกับงานงบประมาณ
ควรเพิ่มการควบคุมบริหารจัดการงานงบประมาณให
เปนระบบ มีการจัดทําฐานขอมูลวงจรงบประมาณเงิน
อุดหนุน ที่สามารถใชประโยชนอางอิง ตรวจสอบได
ทาง online โดยอาจใชการ login เขาสูระบบ
เชนเดียวกับการ login เขาระบบฐานขอมูลการ
เลือกตั้งในองคการระหวางประเทศ/ควรกําหนด
นักการทูตเปนเจาหนาที่ประสานงานระหวางกรม
องคการระหวางประเทศ–คณะทูตถาวรฯ ณ นคร
นิวยอรก–คณะกรรมการ 5 (การบริหารจัดการ
งบประมาณ) ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย
สามัญประจําป
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ–ผูบ ริหารควรศึกษาทําความ
เขาใจในงานงบประมาณ รายการเงินอุดหนุน โดยตอง
ศึกษาขอมูลภูมิหลัง สถานะปจจุบัน และแนวโนมตาง
ๆ ที่คาดวาจะกระทบตอการดําเนินงานของไทยและ
สหประชาชาติ เพื่อประกอบการเสนอคําขอ
งบประมาณใหไดเหมาะสมทีส่ ุด
ควรมีการปรับปรุง/จัดทําระบบเอกสารงบประมาณ
รายการเงินอุดหนุน ทั้งในสวนของรายการตรวจเช็ค
ไปจนถึงการจัดทําคูมือปฏิบัตกิ ารจัดทํางบประมาณ
โดยมีการ ติดตามประเมินผลงานทุกป เพื่อนํามา
ปรับปรุงการทํางานที่เกี่ยวของไดดียิ่งขึ้น
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