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 สลค.สาร ฉบับนี้ มีสาระความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
อย่างย่ิง โดยฉบับน้ีได้นำเสนอการบริหารสมรรถนะบุคลากรสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี คอลัมน์ CPLO corner จะพาไปพบกับผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน
ในฐานะ ปคร. มาเป็นเวลานาน คอลัมน์เรื ่องเล่าชาวอาลักษณ์
จะพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี

นอกจากคอลัมน์ที่เกริ่นนำไปแล้วข้างต้น ยังมีคอลัมน์อื่น ๆ
ให้ผู ้อ่านได้ติดตามอีกมากมาย และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชม
ประการใด ก็สามารถเขียนมาพูดคุยกับเราได้ทาง e-mail : boca@
soc.go.th หรือ socboca@yahoo.com
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กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา

สุรชัย  ภู่ประเสริฐ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิชัย วิทวัสการเวช  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โกศล  วิชิตธนาฤกษ์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ
สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กัญชลี  จำนงค์วงศ์, จอมขวัญ พลรักษ์, จิตตา กิตติเสถียรนนท์,
จุฑามาศ  โพธิศรี, ชนธัญ  แสงพุ่ม, ทัศน์ศุภางค์ ทัยประสิทธิพร,

ธนภัทร  ตันแขมรัตน์, นวลสวาท โฆศิรินนท์, นันท์นภัส สังวรประเสริฐ,
บุษกร  หวังวิไล, ปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว, ปราณี  สาสน์ธรรมบท,
พงษ์เทพ พ่วงเสมา, วันนภิศ  จารุสมบัติ, สมจิตร รูปเหมาะ,

สมชาย  พฤฒิกัลป์, สมโภชน์  ราชแพทยาคม, สมศรี  นาคจำรัสศรี,
สุกัญญา ถิรสัตยาพิทักษ์, สุภาพร กิตติเดโช, สุภาวดี  เลิศสถิตย์,
อธินพ  ปัญจภักดี, อมรภัทร  พงษ์พันธุ์, อมราลักษณ์ รักษ์วงศ์,
อรุณรัศมิ์  บัวชุมสุข, อลิสา มาฬมงคล, อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ

ฝ่ายประสานงาน
กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว, จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ภิวงทอง  สุวรรณรัตน์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
วิบูลย์ลักษม์ มีชัย, สิริพร  เลิศธรรมเทวี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สุภาวดี  แก้วประดับ
ฝ่ายจัดการทั่วไป

กานต์พิชชา ปิ่นแก้ว, เขมจิรา ขันแก้ว, ดลฤทธิ์  ตโมหรณวงค์, ดวงกมล
ธงสีเหลือง, ธัญมน สินสำอาง, รุ่งทิวา ศรีสภา, วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม

พิมพ์ที่
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300  โทร. 0-2243-0611-3

บทความ/ขอ้ความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฎใน “สลค.สาร”
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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เกร่ินนำ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 โดย

มาตรา 76 บัญญัติให้ผู ้บังคับบัญชามีหน้าที ่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู ่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั ้งและเลื ่อนเงินเดือน ต่อมา สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรา 76 เพื่อใช้แทนหลักเกณฑ์เดิม โดยมีผลใช้บังคับสำหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป การประเมินให้ดำเนินการปีละ 2 รอบ
ตามปีงบประมาณ ได้แก่ รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม และ รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง
วันที่ 30 กันยายน โดยการประเมินจะต้องมีอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
และให้มีช่วงคะแนนประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้ ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการ
ที่จะกำหนด แต่คะแนนต่ำสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และให้นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ และอาจนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น
การให้เงินรางวัลประจำปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้ โดยในส่วนของการประเมินพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะนั้น สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ
กำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ของส่วนราชการตามความเหมาะสม
กับประเภทและลักษณะงานของส่วนราชการนั้น ๆ

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่านับจากเดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนต้องได้รับการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยกำหนดสัดส่วนร้อยละตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร แต่ต้องให้
น้ำหนักกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ในส่วนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สำรวจความคิดเห็นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ข้าราชการ
ได้ร่วมกันกำหนดสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการสำรวจ
บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพบว่าส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 85) เห็นว่า “ควรกำหนดสัดส่วน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ร้อยละ 70 และ
การประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 30” (โดยบทความส่วนแรกนี้ ผู้เขียนจะขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหา
ในส่วนของการประเมินสมรรถนะเป็นลำดับแรกก่อน และการประเมินสัมฤทธิ ์ผลในการปฏิบัติราชการ
จะขอนำเสนอในโอกาสต่อไป)

เรียบเรียงโดย ชนธัญ  แสงพุ่ม
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ทำความเข้าใจเร่ืองสมรรถนะและความสำคญัของสมรรถนะ

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดนิยามของสมรรถนะวา่เป็น “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอื ่น ๆ ที ่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื ่อนร่วมงานอื ่น ๆ ในองค์กร” กล่าวคือ
การที ่บ ุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั ้งความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบรกิารท่ีดีซ่ึงอธิบายว่า “สามารถให้บริการท่ีผู้รับบริการต้องการได้” น้ัน หากขาดองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือ ทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น
อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้

กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ สมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์กรต้องการจากข้าราชการ เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการ
มีพฤติกรรมการทำงานในแบบทีอ่งค์กรกำหนดแลว้ จะส่งผลให้ข้าราชการผู้น้ันมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ต้องการไว้ เช่น การกำหนดสมรรถนะการบริการที่ดี เพราะหน้าที่หลักของข้าราชการคือ การให้บริการแก่ประชาชน
ทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์คือ การทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

การนำแนวคิดเรื ่องสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื ่อว่าจะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดเลือก การพัฒนา และการบริหารผลงาน กล่าวคือ ในการคัดเลือกที่เดิมเน้นเพียง
การวัดความถนัดและความรู้เฉพาะในงาน ซึ่งแม้จะเป็นสิ่งที ่สำคัญในการทำงานแต่ว่ายังไม่เพียงพอ ยังต้องเน้นส่วนที่อยู ่ใต้น้ำ
ของบุคคล ซึ่งได้แก่ ค่านิยม ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เพิ่มขึ้นด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้พฤติกรรมในการทำงานของบุคคลเป็นไป
ในลักษณะที่องค์กรต้องการหรือไม่ ในด้านการพัฒนาซึ่งแต่เดิมอาจจะเน้นเพียงเรื่องความรู้และทักษะ ก็ต้องหันมาให้ความสำคัญกับ
พฤติกรรมในการทำงานเพิ่มเติมขึ้น ตลอดจนต้องหาหนทางในการฝึกอบรมให้ข้าราชการมีพฤติกรรมในการทำงานอย่างที่องค์กร
ต้องการ ส่วนการบริหารผลงานซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งเดิมอาจเน้นเพียง
ผลงานที่บุคคลสามารถผลิตได้ การให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการทำงานโดยมีการประเมินพฤติกรรมในการทำงาน และจ่าย
ค่าตอบแทนให้สัมพันธ์กันกับพฤติกรรมในการทำงานแทนที่จะเน้นที่ผลงานเพียงอย่างเดียว จะทำให้บุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพิ ่มขึ ้น อีกประการหนึ่งในหน่วยงานที่ผลผลิตสุดท้ายเห็นได้ไม่ชัดเจน การเพิ่มการวัดพฤติกรรมในการทำงานจะทำให้สามารถ
วัดผลงานได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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โมเดลสมรรถนะของสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการศึกษา
ด ้วยการประมวลและว ิ เคราะห ์ความค ิดเห ็นท ั ้ งจาก
แบบสอบถามการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติราชการต่าง ๆ
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบกับการศึกษา
ทางวิชาการที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดทำ
ไปแล้ว อาทิจาก กรมการแพทย ์กรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนของหนว่ยงาน
เอกชนบางแห่งที ่ถ ือเป็นต้นแบบการนำระบบสมรรถนะ
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ร ่ วมก ั บมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความร ู ้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด การวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื ่อสรุปเป็นโมเดลสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุม
เพื ่อสร ้างการมีส ่วนร ่วมจากบุคลากรทุกระดับในการกำหนดสมรรถนะเพ ื ่อใช ้ในการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการในส่วน
ของการประเมินสมรรถนะ เช่น การจัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็น การจัดประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละสำนัก/กอง และการประชุม
คณะทำงานจัดทำระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีโมเดลสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะหลัก หมายถึง ความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ถือเป็น

คุณสมบัติร่วมของทุกคนในองค์กรที่จะต้องมี หรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งในส่วนนี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกคน
ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะเพื่อให้มีจิตสำนึก ค่านิยมการปฏิบัติงาน และการเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยสมรรถนะ
หลักจำนวนทัง้ส้ิน 5 สมรรถนะ ได้แก่

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การบริการที่ดี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
5) การทำงานเป็นทีม
นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดสมรรถนะหลักเพิ่มเติมอีก 1 สมรรถนะ คือ การคิดเชิงระบบและ

การมองภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ข้าราชการทุกคนสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ขององค์กรในลักษณะองค์รวมเพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. สมรรถนะเฉพาะตามตำแหนง่งานท่ีปฏิบัติ (Functional Competency)
สมรรถนะเฉพาะตามตำแหน่งงานที ่ปฏิบัติ เป็นสมรรถนะที ่กำหนดเพื ่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง โดยให้เลือกสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำแนกความแตกต่างไปตามการปฏิบัติงาน
ของสำนัก/กอง รวมถึงรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง โดยกำหนดเพิ่มอีก 2 สมรรถนะ เช่น สำนักวิเคราะห์เรื ่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี ในสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะประเมินสมรรถนะ 2 สมรรถนะ คือ การคิดเชิงวิเคราะห์และ
ความถูกต้องในงาน สำนักนิติธรรม ในสายงานนิติกรจะประเมินสมรรถนะ 2 สมรรถนะ คือ ความละเอียดรอบคอบและความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ในสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จะประเมินสมรรถนะ 2 สมรรถนะ คือ การวางแผนและจัดระบบงานและการติดตามและประเมินผล สำหรับผู ้ดำรงตำแหน่ง
ในสายงานธุรการของทุกสำนัก/กอง อนุโลมให้ใช้สมรรถนะแบบเดียวกัน คือ ความถูกต้องในงานและความละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้
โดยมีรายละเอียดระดับสมรรถนะ ดังนี้
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หมายเหตุ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการแบ่งระดับการประเมินสมรรถนะตามประสบการณ์
และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของผู้ถูกประเมินในระดับ/ตำแหน่งประเภทเดียวกัน เช่น นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการที่มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี จะใช้การประเมินสมรรถนะ ระดับ 1 แต่หากเป็นนักจัดการงาน
ท่ัวไปปฏิบัติการท่ีมีประสบการณน์านกวา่ 2 ปีข้ึนไป จะใช้ระดับการประเมนิสมรรถนะเปน็ระดับ 2 เป็นต้น

ในระยะเริ ่มแรกที ่มีการนำระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้เพื ่อไม่ให้เกิดความสับสนและ
การเบี่ยงเบนในการประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อวัดศักยภาพ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
ของบุคลากร หลังจากนั้น เมื่อได้มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรไปแล้วสักระยะหนึ่งจนเป็นปกติ หรือเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนยอมรับร่วมกันแล้ว ก็จะได้จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทั้งในภาพรวมและ
รายบุคคลตอ่ไป ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุตามเปา้ประสงคข์องการพฒันาบุคลากร และการนำไปใชป้ระโยชนใ์นการบรหิาร
ผลการปฏิบัติงานต่อไป
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CPLO corner ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอาคม

เติมพิทยาไพสิฐ) ซึ ่งเป็นผู ้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มาบอกเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจในฐานะ ปคร. ซึ่งได้ทำหน้าที่มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ลองติดตามกันดูว่า
จะมีวิธีการทำงานหรือประสบการณ์ที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง
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* รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (นายอาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ) ผู้ประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา
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คุณสมบัติท่ีสำคัญท่ีสุดในหน้าท่ี ปคร.

ความรอบรู้เรื่องงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
คือ คุณสมบัติที่สำคัญของ ปคร. เพื่อให้สามารถประสานงาน
ได้ถูกต้อง ทั้งงานที่ต้องเชื่อมโยงกับงานของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) และงานที่เชื ่อมโยงกับงานของรัฐสภา
ซึ่งมีไม่น้อย เพราะเป็นเรื ่องที่ต้องไปชี้แจงหรือทำงานร่วมกับ
คณะกรรมาธิการ เราต้องให้ข้อมูล  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แต่สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ สลค. ปคร. จะรอบรู้อย่างเดียว
ไม่พอแต่ต ้องต ิดตามเร ื ่องท ี ่ตอบความเห ็นคณะร ัฐมนตร ี
ว่าเรื่องใดอยู่ที่ใคร และยิ่งกว่านั้นก็คือ เมื่อตอบความเห็นเสร็จ
ส่งออกจากหน่วยงานแล้ว ยังไม่หมดหน้าที่ ต้องติดตามต่อไป
อีกจนถึงมติคณะรัฐมนตรีผลเป็นอย่างไร ความเหน็ของหนว่ยงาน
ได้ร ับการพิจารณาในการประชุมหรือไม่ มติคณะรัฐมนตรี
ออกมาอย่างไร งานของ ปคร. ไม่ได้สิ้นสุดแค่ประสานกับ สลค.
เพื่อส่งความเห็น หลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วยังต้อง
ติดตามผลด้วยว่า ได้มีการมอบหมายกลับมาที่หน่วยงานเรา
หรือว่าให้เรารับข้อสังเกตความเห็นของหน่วยงานอื่น ๆ หรือว่า
ได้มอบให้หน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการต่อ ก็จะต้องตามว่าผล
เป็นอย่างไร ซึ ่งในประเด็นหลัง ขณะนี ้ม ีคณะกรรมการ
ประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
(ปคค.) ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ)
เป็นประธาน เข้ามาดำเนินการก็ยิ่งทำให้เสริมบทบาทของ สลค.
ให้เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีตรงที่ทำให้คนที่เป็น ปคร. อยู่
หรือคนที่เข้าร่วมประชุมใน ปคค. จะต้องเชื่อมโยงกัน ถ้าเป็น
คนเดียวกันจะยิ ่งดี ปกติผู ้เข้าประชุม ปคค. จะเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน แต่บ่อยคร้ังติดภารกจิ ดังน้ัน หากรองหวัหน้าหน่วยงาน
ซึ่งเป็น ปคร. เข้าประชุมแทนจะทำให้รู้ระบบงานทั้งด้าน input
และ output

หลักการประสานงานของ ปคร.

โดยหลักควรเน้นการประสานภายในหน่วยงาน ซึ ่ง
ปคร. ควรจะประสานเจ้าของเรื่องได้ ในกรณีที่กระทรวงตนเอง
เป็นผู ้เสนอ ไม่ใช่เป็นการเสนอความเห็น ก็จะต้องเรียนถาม
ท่านปลัดกระทรวงหรือท่านรัฐมนตรีว่าเรื่องที่กระทรวงจะเสนอ
เข้าไปน้ี ควรถามความเห็นกระทรวงน้ันกระทรวงน้ีก่อน ขณะเดียวกัน
ควรประสาน สลค. ว่ากระทรวงจะมีเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรี
จะส่งสำเนาไปก่อนและเอกสารฉบับจริงส่งตามไปให้ต่อไป

ความสำคัญของทีมผู้ช่วย ปคร.

ทีมผู้ช่วย ปคร. มีความสำคญัมาก เพราะ ปคร. ทำงาน
คนเดียวไม่ได้ ต้องมีทีมที่ดูแลเรื่องเข้า-ออก เรื่องที่ต้องติดต่อกับ
สลค. ซึ ่งทาง สศช. มีการตั ้งทีมจากสำนักและกองขึ ้นมา
เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในเรื่องของการประสานงาน และยังมี
ผู ้ช ่วยอีกหนึ ่งท่านทำหน้าที ่เชื ่อมระหว่างรองเลขาธิการกับ
หัวหน้าหน่วยคือเลขาธิการ เพราะในกรณีที่เรื่องเข้าที่เลขาธิการ
หน้าห้องจะเป็นคนแรกที่เห็นเรื ่องและสามารถประสานมายัง
รองเลขาธกิารท่ีเป็น ปคร. เพ่ือดำเนินการ โดยดูว่าเร่ืองน้ีเก่ียวข้อง
กับใครเพื่อประสานให้ดำเนินการต่อไป

การทำงานกับทีมผู้ช่วย ปคร. เป็นไปด้วยดีแทบไม่ต้อง
ประชุมซักซ้อมกันเลยเพราะปกตสินิทกันอยู่แล้ว รู้จักกันหมด สศช.
เป็นหน่วยงานที่ไม่ใหญ่มาก ถ้าเป็นกระทรวงจะมีหลายกรม
และอยู่คนละทิศคนละทาง แต่ สศช. มีหน่วยเดียว ประมาณ
500 คน รู ้จ ักกันหมดอยู ่แล้ว ก็ประสานงานได้และทำงาน
แข่งกับเวลา สลค. จะส่งเรื ่องด่วนมาสองทุ่มวันจันทร์ ก็เป็น
หน้าที่ที่เราต้องทำให้ทัน เพราะเป็นการสั่งการมาจากฝ่ายบริหาร
สูงสุดคือคณะรัฐมนตรี จึงต้องตอบให้ทันและต้องทันเวลา
ที่เข้าประชุมด้วย ไม่ใช่ส่งคำตอบไปหลังประชุมเลิกแล้ว ความเห็น
ที ่ส ่งมาหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีต ้องถ ือว ่าไม่ทันและ
มติคณะรัฐมนตรีไม่สามารถจะบอกให้ร ับความเห็นนั ้นไป
ประกอบการดำเนินการ เพราะถือว่าหมดเวลาแล้ว

ในฐานะ ปคร. จะให้ความสำคัญมากเร ื ่องการ
ประสานงานให้สำเร็จ และจะเน้นเสมอว่าการประสานงาน
เพ่ือส่งเร่ืองหรือส่งความเห็นจะต้องประสานงานไปถงึตัวบุคคลของ
สลค. ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ประสานไปถึงตัวคนแจกวาระ
การประชุมเพื่อให้มั่นใจว่างานสำเร็จ

บทบาทของ ปคร. ในงานด้านรัฐสภา

ในส่วนของ สศช. งานด้านรัฐสภามีเพียงเรื่องเดียวคือ
การไปชี้แจงคณะกรรมาธิการและการเขียนตอบกระทู้ให้รัฐมนตรี
โดยรับคำสั่งจากเลขาธิการ และส่งต่อให้หน่วยงานที่จะทำหน้าที่
เขียนตอบกระทู้ นอกจากนี้ ก็มีเรื่องการสนับสนุนคณะรัฐมนตรี
ในการอภปิรายต่าง ๆ  ซ่ึงโดยปกตก็ิจะทำงานรว่มกันกับท้ัง สลค.
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ ปกติ
ก็จะไปโดยพร้อมเพรียงกัน เมื ่อมีเรื ่องเข้ามา ปคร. จะเป็น
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ผู้ประสานว่าเรื่องนั้นเป็นของใคร และใครควรจะไปชี้แจง สศช.
ให้ความสำคัญมากในเรื ่องของคณะกรรมาธิการ ส่วนใหญ่
เลขาธกิารจะไปชีแ้จงเอง ในกรณทีีเ่ลขาธกิารตดิราชการ ไปไม่ได้
จะให้ ปคร. ไปชี ้แจงแทน หรือไม่ก็จะส่งผู ้แทนไม่ต่ำกว่า
ระดับที่ปรึกษาไปชี้แจงเสมอ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการก็เข้าใจ
ในบางหน่วยงานไม่ส่งระดับผู้ใหญ่ไป มีแต่เจ้าหน้าท่ีระดับเด็ก ๆ  ไป
ซึ ่งจะมีปัญหามาก เนื ่องจากบ่อยครั ้งที ่ไม่สามารถให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนได้ สำหรับการชี้แจงในคณะกรรมาธิการ หากตอบได้
หรือไม่ได้ก็บอกเขาตรง ๆ  ตอบไม่ได้ก็หาข้อมูลเพ่ิมเติม เขาไม่ได้ว่า
อะไร และถ้าประเด็นที่เขาถามไม่ใช่เรื่องของเรา ก็บอกเขาไปว่า
ไม่ใช่เรื่องของเรา และควรเสนอว่าควรจะไปถามหน่วยงานไหน

การปฏิบัติงานด้านรัฐสภายังมีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจาก
คณะกรรมาธกิารของรัฐสภามีหลายคณะทัง้ของสภาผูแ้ทนราษฎร
และของวุฒิสภา บางครั้งนัดประชุมตรงกันและเป็นเรื่องเดียวกัน
หน่วยงานไม่รู้จะไปชี้แจงอย่างไร หรืออีกกรณี ถามมาประเด็น
เดียวกัน แต่มาจากคนละคณะ ก็จะต้องไปชี ้แจงหลายครั ้ง
หลายหน เร ื ่องนี ้น ่าจะมีการหารือกับสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู ้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื ่อให้
มีการประสานงานและจัดระบบกัน

บทบาทของ สศช. ในการเสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่เข้าคณะรัฐมนตรี สศช. จะมีบทบาททั้งการให้
ความเห็นและการให้ข้อเสนอแนะ การให้ความเห็นมี 2 แบบ คือ
1) ความเห็นตามประเด็นเร่ืองท่ี สลค. ส่งมา หรือความเห็นท่ัว ๆ ไป
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม 2) ความเห็นที่
ตามกฎหมาย กฎระเบียบกำหนดวา่ต้องผ่าน สศช. เช่น งบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ ระเบียบเงินกู้ที่เสนอขออนุมัติ กฎหมายลงทุน

ซึ่งจะเสนอความเห็นในเชิงว่าเห็นชอบ อนุมัติ หรือไม่เห็นชอบ
ไม่อนุมัติ ซึ่ง สศช. จะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ เพราะต้อง
นำเสนอตามขั ้นตอนเข้าคณะกรรมการ สศช. ก่อนที ่จะแจ้ง
ความเห็นไป ดังน้ัน ความเห็นของ สศช. จะมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเสนอ
ในนามสำนกังานฯ อีกสว่นหนึง่คอืความเหน็ทีผ่่านคณะกรรมการ
สศช. แล้ว และคณะกรรมการฯ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

การให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
สศช. ไม่ได้จดบันทึกไว้ว ่าคณะรัฐมนตรีเห็นด้วยตามนั ้น
มากน้อยเพียงใด แต่โดยส่วนใหญ่นายกรัฐมนตรีจะอ่าน
ความเห็นของ สศช. เสมอ และบ่อยครั้งที่มติคณะรัฐมนตรีให้ฟัง
ความเห็นของ สศช. ด้วย เพราะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ
ว่า สศช. เป็นหน่วยงานวางแผนและวิเคราะห์ ซึ ่งมีข ้อมูล
ครบถ้วนมาก ทำให้สามารถมองภาพอย่างบูรณาการได้ สศช.
ก็ไม่ได้เก็บสถิติไว้ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นด้วยมากน้อยเพียงไร
แต่มติคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่จะออกมาในลักษณะท่ีความเห็นของ
สศช. ได้รับการพิจารณา

ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ในการ
เสนอความเห็น มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต
ท่ีต้องการจะถ่ายทอดให้หน่วยงานอ่ืน ๆ

เวลาหน่วยงานต้องเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องเข้า
คณะรัฐมนตรี ควรคำนงึถึง 3 ประเด็น คือ

หนึ ่ง ควรจะมองเรื ่องของภาพรวม หรือมองในเชิง
ยุทธศาสตร์ บางครั ้งเรื ่องที ่เสนอไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื ่องของ
การพัฒนาประเทศ หรือตอบแต่ไม่ตรง และบ่อยครั ้งไม่มี
ยุทธศาสตร์

สอง ในกรณีที ่ม ีย ุทธศาสตร์แล้ว ยุทธศาสตร์นั ้น
จะต้องพิจารณาในลักษณะที ่เป็นบูรณาการ คือได้มีการฟัง
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการบูรณาการร่วมกัน เพราะบางงานไม่สามารถแยกได้ว่า
เป็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทำหน้าที ่ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิต
ออกมา เกษตรกรมีรายได้ดีขึ ้น แต่สินค้าเหล่านั ้นสามารถ
ส่งออกได้หรือไม่ จะต้องเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์

สาม เรื ่องที่ต้องมีการขอใช้เงินงบประมาณ ถ้าผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือกับสำนักงบประมาณแล้ว จะทำให้
คณะรัฐมนตรีสามารถให้ความเห็นชอบได้อย่างรอบคอบ
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ชื่อ-สกุล นางจฑุารัตน์  วรรณโอทอง
ตำแหนง่ปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
วัน เดือน ปีเกิด 16 ตุลาคม 2502
วันทีบ่รรจุ 11 มีนาคม 2523
บรรจุในตำแหน่ง เจา้หนา้ทีธุ่รการ 1 กองประกาศติ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวทางในการทำงาน

ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับ
ราชการ มีความละเอียดรอบคอบ และต้องรักษาความลับของทางราชการ
ไม่ให้รั ่วไหล อันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี
คติในการทำงาน  ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ชื่อ-สกุล นางรัชนี  บุญมาแยม้
ตำแหนง่ปัจจุบัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลขานุการ)
วัน เดือน ปีเกิด 11 กันยายน 2506
วันทีบ่รรจุ 21 สิงหาคม 2532
บรรจุในตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด 1

กองประมวลและติดตามผลมติคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แนวทางในการทำงาน
ตั้งใจ เต็มใจ ในทุกงานที่ปฏิบัติ เป็นหลักในการทำงานตลอดมา

ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบ หรืองานส่วนตัวที่ต้องปฏิบัติ
คติในการทำงาน  ต้ังใจ เต็มใจ และใส่ใจในทุกงานทีป่ฏิบัติ

ในปี พ.ศ. 2552 ข้าราชการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
มีจำนวน 2 คน ดังน้ี
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รู้ รัก ภาษาไทย

สืบสวน-สอบสวน
คำว่า สืบสวน ประกอบด้วยคำวา่ สืบ กับคำว่า สวน
คำว่า สืบ หมายถึง เสาะหา, แสวงหา คำว่า สวน  สันนิษฐานว่ามาจาก

คำภาษาเขมรวา่ สวร [ซัว] แปลวา่ ถาม  สืบสวน หมายถงึ แสวงหาขอ้เทจ็จริง
และหลักฐานเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่าง เช่น เจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนให้รู้ว่าใครเป็น
มือวางระเบิด, สถานีตำรวจต่าง ๆ พยายามเร่งรัดการสืบสวนและจับกุมคนร้าย
มาดำเนินคดี

คำว่า สอบสวน ประกอบด้วยคำวา่ สอบ กับคำว่า สวน  คำว่า สอบ
หมายถึง ตรวจ ทดลอง เปรียบเทียบ หรือไล่เลียงเพื่อหาข้อเท็จจริง สอบสวน
หมายถึง ซักถามเพื่อรวบรวมหลักฐานหรือข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิด เช่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องหาอย่างเคร่งเครียด, ในการสอบสวนครั้ง
สุดท้าย จำเลยยังให้การปฏิเสธทุกข้อหา

สืบสวน หมายถงึ แสวงหาขอ้เท็จจริงด้วยวธีิการตา่ง ๆ ส่วน สอบสวน
หมายถึง หาข้อเท็จจริงด้วยการซักถาม

คัดลอกจากหนงัสือ “รู้ รัก ภาษาไทย” เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 ⌦

⌫ 
 ⌦
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คัดเลือกและเรียบเรียงโดย นวลสวาท  โฆศิรินนท์

สรุปผลการตดัสินใจของ
คณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

เร่ือง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ลงมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามท่ีสำนักงบประมาณเสนอ และเห็นชอบประมาณการรายไดสุ้ทธิปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอขอปรบัปรุง ดังน้ี

1. เห็นชอบตามท่ีสำนักงบประมาณเสนอทัง้ 4 ข้อ ได้แก่
1.1 นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี
1.1.1 นโยบายงบประมาณ

1) ดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
3) ทบทวนเพื่อชะลอหรือยกเลิกการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Redeploy)

ที่มีลำดับความสำคัญลดลงหรือหมดความจำเป็น และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
4) เพิ่มสัดส่วนรายจ่ายลงทุนในระดับที่เหมาะสมในการสนับสนุนการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
5) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศ
6) ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู ่ท ้องถิ ่น โดยให้ความสำคัญกับการเพิ ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ ่น
ตามนโยบายของรัฐบาล

1.1.2 วงเงินและโครงสร้าง
1) งบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,070,000 ล้านบาท โดยประมาณการว่าจะ

ประกอบด้วยโครงสร้างรายจ่ายหลัก ดังนี้
1.1) รายจ่ายประจำ จำนวน 1,630,936.2 ล้านบาท
1.2) รายจ่ายเพือ่ชดใช้เงินคงคลงั จำนวน 30,346.1 ล้านบาท
1.3) รายจ่ายลงทนุ จำนวน 341,369.8 ล้านบาท
1.4) รายจ่ายชำระคนืต้นเงนิกู้ จำนวน 67,347.9 ล้านบาท

2) รายได้สุทธิ จำนวน 1,650,000 ล้านบาท
3) ดุลงบประมาณขาดดลุ จำนวน 420,000 ล้านบาท

1.2 แนวทางการจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.3 การจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1.4 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอปรับปรุงประมาณการรายได้สุทธิปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จากเดมิจำนวน 1,542,650 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,522,000 ล้านบาท

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ 28 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2553
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เร่ือง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดต้ังหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2552

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2553 เห็นชอบการขยายระยะเวลาของมาตรการระงบัการขอจัดต้ัง
หนว่ยงานใหมห่รอืขยายหนว่ยงาน รวมทัง้การขอจดัตัง้องคก์ารมหาชนหรอืหนว่ยงานอืน่ของรฐัในสงักดัฝา่ยบรหิาร
และหนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษ เพิม่ใหม่ช่ัวคราว ตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวันที ่ 17 กุมภาพนัธ ์ 2552 ต้ังแตวั่นที ่ 1
ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจ
ของสว่นราชการทีส่ำนกังาน ก.พ.ร. กำลงัดำเนนิการอยู ่ตามทีส่ำนกังาน ก.พ.ร. เสนอ ยกเวน้กรณดัีงตอ่ไปน้ี

1. การจัดตั้งหน่วยงานตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
2. การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือขยายหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ

รัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการ
3. การยกฐานะส่วนราชการภายในกรม ซึ่งมีการปรับปรุงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยไม่มีผลทำให้

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
4. การยุบ รวม โอน หน่วยงานภายในส่วนราชการ/จังหวัดเดียวกัน หรือส่วนราชการในกระทรวง

เดียวกันหรือต่างกระทรวง หรือระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยไม่มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
5. การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงหน่วยงานใหม่
ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเดิมให้สามารถดำเนินการได้ และในการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่

หรือขยายหน่วยงาน หรือปรับปรุงหน่วยงานใหม่ตามข้อ 1-5 นั้น ส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามแนวทาง
ที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ในแต่ละเรื่องด้วย

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 29 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2553

เร่ือง การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าท่ี

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื ่อวันที ่ 26 มกราคม 2553 ลงมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ
ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติ
หนา้ทีต่ามทีส่ำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตรเีสนอทัง้ 4 ข้อ คือ

1. ระยะเริ ่มต้น ให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปี
ต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที ่ โดยให้
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือฯ ดังกล่าว
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2. ในระยะยาว มอบหมายให้ “คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
และเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั ่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที ่” ซึ่งมี
ปลัดสำนกันายกรฐัมนตรีเป็นประธาน  รับไปรวบรวมปญัหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ จากหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
เพื ่อนำมากำหนดเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีหรือระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ ่งจะมีผลบังคับใช้
ในระยะยาวต่อไป

3. อนุมัติกรอบวงเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลางรายการ
เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 10,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษาฯ
และการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยจักได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

4. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีกรอบเงินทดรองราชการ ไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท
เพื่อสำรองจ่ายให้แก่ผู้ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ โดยให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป

ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายชื่อ
ผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 33 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2553

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบและให้ถือปฏิบัติต่อไปตามที่ผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณเสนอว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณกำลังดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง
การเช่ากับการซื้อรถยนต์ และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ดังนั้น ในระหว่างนี้หากส่วนราชการใด
มีความจำเป็นต้องดำเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เห็นควรให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 (เรื่องขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) โดยใช้เฉพาะ
ทางเลือกที่ 2 ที่ให้ทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยต้องมีอัตราค่าเช่าไม่เกินอัตราค่าเช่าที่กระทรวงการคลัง
กำหนดไว้ในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี ้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สำนักงบประมาณได้อย่างเหมาะสมในระยะต่อไป

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนมาก ท่ี นร 0506/ว 41 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2553
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เร่ือง มาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 (วงเงิน 199,960.60 ล้านบาท)

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ลงมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (วงเงิน 199,960.60 ล้านบาท) ตาม
มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการจ้างงานและทำให้
เกิดการกระจายของเม็ดเงินออกสู่ประชาชนในช่วงเศรษฐกิจซบเซา สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

1. กรณีหน่วยงานยังไม่ได้เสนอขอจัดสรรให้เร่งรัดดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณ
พิจารณาจดัสรรเงนิโครงการลงทนุภายใตแ้ผนปฏบัิติการไทยเขม้แขง็ 2555 ให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่ 23 กุมภาพนัธ์
2553 ยกเว้นโครงการที่อยู ่ระหว่างดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั ่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้ขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลให้
สำนักงบประมาณพจิารณาจดัสรรเงนิโครงการฯ ไปเป็นภายในวนัที ่ 31 มนีาคม 2553

2. กรณีหน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาให้เร่งดำเนินการลงนาม
ในสัญญาใหแ้ล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2553

หากไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที ่กำหนดตามข้อ 1 และ 2 ให้ยุติโครงการเพื ่อ
สามารถนำเงินจากโครงการดังกล่าวไปให้โครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการมากกว่าแต่ไม่ได้รับอนุมัติ
(ยกเวน้กระทรวงสาธารณสขุและสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาทีค่ณะรฐัมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 26 มกราคม
2553 ให้ขยายเวลายื่นคำขอจัดสรรต่อสำนักงบประมาณต่อไปก่อน)

3. เพื่อให้สามารถติดตามและรายงานผลโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกหน่วยงานที่ร ับผิดชอบโครงการบันทึกข้อมูลแผนงาน งวดงาน และงวดเงิน
ตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) ท่ีกระทรวงการคลงักำหนดทกุโครงการ ภายหลงัจาก
ได้รับจัดสรรเงินแล้ว และ/หรือลงนามในสัญญาแล้วและให้กระทรวงการคลังใช้ข้อมูลการรายงานจากระบบ PFMS
เป็นข้อมูลการพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ หากไม่มีการบันทึกข้อมูลถือว่าโครงการดังกล่าว
ยังไม่มีการดำเนินงาน และให้ยุติโครงการเพื่อสามารถนำเงินจากโครงการดังกล่าวไปให้โครงการที่มีความพร้อม
ในการดำเนินการมากกว่าแต่ไม่ได้รับอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ มอบให้กระทรวงการคลังพิจารณากำหนดกรอบระยะเวลา
ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลให้ชัดเจนเหมาะสมและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ
เพือ่ถอืปฏบัิตติอ่ไปดว้ย

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 45 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2553
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องค์ความรู้ฉบับน้ีขอนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงท่ีมีการศึกษาวิเคราะหแ์ละสรุปได้ในรายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศกึษา
เชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐบาล นายธานินทร์
กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

*ท่ีมา : สรุปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ต้ังแต่รัฐบาล นายธานนิทร์  กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก  สุรยุทธ์  จุลานนท์. สำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี, 2551

คัดเลือกโดย สมจิตร  รูปเหมาะ

คณะที่ รายชื่อรัฐบาล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกรฐัมนตรี

ตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร

ไม่ต้องได้รับความยินยอมและไม่รับผิดชอบ
ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ไม่ต้องได้รับความยินยอมและไม่รับผิดชอบ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต้องได้รับความยินยอมและรับผิดชอบต่อรัฐสภา
แต่วุฒิสภามีสมาชิกท่ีแต่งต้ังจากขา้ราชการประจำ

ต้องได้รับความยินยอมและรับผิดชอบต่อรัฐสภา
แต่วุฒิสภามีสมาชิกท่ีแต่งต้ังจากขา้ราชการประจำ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

หัวหนา้คณะปฏรูิป (ทหาร)

หัวหน้าคณะปฏิวัติ

ประธานรัฐสภา (วุฒิสภา)

ประธานรัฐสภา (วุฒิสภา)

ประธานรัฐสภา (วุฒิสภา)

ประธานรัฐสภา (วุฒิสภา)

ประธานรัฐสภา (วุฒิสภา)

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

พล.อ. เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์

พล.อ. เกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน์

พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์

พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์

พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์

พล.ต. ชาติชาย  ชุณหะวณั

39

40

41

42

43

44

45

คณะปฏิวัติ (พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่) ยึดอำนาจ

องค์ความรู้
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คณะที่ รายชื่อรัฐบาล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกรฐัมนตรี

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

คณะรักษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาติ  (พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์) ยึดอำนาจ

ประธานรัฐสภา
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ (ทหาร)

ประธานคณะรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ (ทหาร)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ทหาร)

พล.อ. ชาติชาย  ชุณหะวัณ

นายอานนัท์  ปันยารชุน

พล.อ. สุจินดา คราประยรู

นายอานนัท์  ปันยารชุน

นายชวน หลีกภยั

นายบรรหาร ศิลปอาชา

พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ

นายชวน หลีกภยั

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

พล.อ. สุรยุทธ์  จุลานนท์

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ต้องได้รับความยินยอม/รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ

ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีที่มีที่มาจากคณะรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารไม่ต้องได้รับความยินยอมและไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ โดยทั้งหมดผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร
ที ่มาจากทหาร ต่างจากคณะรัฐมนตรีที ่ไม่ได้มีที ่มาจากคณะรัฐประหารซึ ่งฝ่ายบริหารต้องได้ร ับความยินยอมและรับผิดชอบ
ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ โดยคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีที่มาจากคณะรัฐประหารนับตั้งแต่คณะที่ 41 จนถึงคณะที่ 45 จะมีประธานวุฒิสภา
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งนายกรัฐมนตรี ต่างจากคณะที่ 46 จนถึงคณะที่ 55 จะมีประธาน
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (พล.อ. สนธิ  บุญยรัตกลิน) ยึดอำนาจ
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เมื ่อได้อธิบายถึงการแต่งตั ้งเอกอัครราชทูตทั ้งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ประจำประเทศไทยไปแล้ว ยังมีตำแหน่งสำคัญอีกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยที่ควรทราบ
คือ คณบดีคณะทูต

คณบดีคณะทูต หรือ Dean of Diplomatic Corps คือ เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่มีระยะเวลาประจำการในประเทศใด
ประเทศหนึ่งนานที่สุดในบรรดาเอกอัครราชทูตคนอื่น ๆ เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำประเทศไทย
ที ่ม ีลำดับอาวุโสสูงสุดจะเข้าร ับตำแหน่งคณบดีคณะทูตด้วย ซึ ่งลำดับอาวุโสพิจารณาจากลำดับวันและเวลาเข ้าร ับหน้าที ่
โดยเอกอัครราชทูตที่ถือว่าได้เข้ารับหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับเมื่อได้ยื่นสาส์นตราตั้ง หรือเมื่อได้แจ้งการมาถึงของตนและเสนอสำเนา
สาส์นตราตั ้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู ้รับ1 ซึ ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตจะได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้า
คณะทูตานุทูตต่างประเทศในประเทศนั้น ๆ เมื่อเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะทูตครบวาระประจำการ
และเดินทางออกจากประเทศไทย  เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่มีลำดับอาวุโสถัดมาจะเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะทูตต่อไป

คณบดีคณะทูตมีหน้าที่ดังต่อไปนี2้
1. คณบดีคณะทูตทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวแทนคณะทูตานุทูตอื่น ๆ ในวาระโอกาสต่าง ๆ และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะทูตานุทูตในการปกป้องผลประโยชน์และรักษาเอกสิทธิ์ของคณะทูตานุทูตต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งการเสนอข้อเรียกร้อง
ในเรือ่งตา่ง ๆ ในนามคณะทตูานทูุตตอ่รัฐบาลของรฐัผู้รับ ปัจจุบันหนา้ทีน้ี่ได้ลดความสำคญัลง

2. คณบดีคณะทูตเป็นตัวแทนคณะทูตานุทูตทุกคนในงานที่เป็นทางการและงานพิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะงานรัฐพิธีและ
งานเลี้ยงรับรองที่บางครั้งรัฐบาลของรัฐผู้รับไม่สามารถเชิญคณะทูตานุทูตทุกประเทศเข้าร่วมงานได้

3. คณบดีคณะทูตมีหน้าที่รับคำทักท้วงจากรัฐบาลของรัฐผู้รับในกรณีที่คณบดีคณะทูตประเทศใดประเทศหนึ่งใช้เอกสิทธิ์
และความคุ้มกันทางการทูตในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยคณบดีคณะทูตจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการติดต่อในเรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ ระหว่าง
รัฐบาลของรัฐผู้รับกับคณะทูตานุทูตทุกประเทศ

1 Vienna Convention on Diplomatic Relations  DONE at Vienna, this eighteen day of April, one thousand nine hundred and sixty-one :
Article 13, 16.

2 หนงัสอืกระทรวงการตา่งประเทศ  ดว่นมาก  ที ่ กต  0302/84290  ลงวนัที ่ 8  พฤศจกิายน  2536
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จากบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะทูตข้างต้น เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะทูต
มีหน้าที ่สำคัญที ่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกปี คือ ในโอกาสที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
คณะทูตานุทูตผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  คณบดีคณะทูตจะเป็นผู้ทำหน้าที่กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามของคณะทูตานุทูต
ผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศ  และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศประจำประเทศไทยดังกล่าว

นายอันโตเนยีว  เวนุส  โรดรีเกซ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

นายเอล  ฮัสซาน  ซาฮิด
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย

คณบดีคณะทูตคนปัจจุบัน คือ นายอันโตเนียว เวนุส โรดรีเกซ
(H.E. Mr. Antonio Venus Rodriguez) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเตม็แห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย3 ซึ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2546 และได้รับแต่งตั ้งเป็นคณบดีคณะทูตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 และ
โดยที ่นายอันโตเนียว เวนุส โรดรีเกซ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง
เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูมี้อำนาจเตม็แหง่สาธารณรฐัฟลิิปปินส์ประจำประเทศไทย
และจะพ้นจากหน้าที่ในเร็ว ๆ นี้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย
ที่มีลำดับอาวุโสถัดมาซึ่งจะต้องเข้ารับหน้าที่คณบดีคณะทูตแทนคือ นายเอล
ฮัสซาน ซาฮิด (H.E. Mr. El Kassane Zahid) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู ้มี
อำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ซึ ่งเข้ารับหน้าที ่
เม่ือวันท่ี 10 มกราคม  2547

การเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะทูตนี้ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ
หรืออนุมัติหรือต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้ง
เมื ่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร ับแจ้งจากกรมพิธีการทูต กระทรวง
การต่างประเทศ จะแจ้งสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเท่านั้น

3 ปัจจุบันคณะรฐัมนตรไีดมี้มตเิมือ่วนัที ่7  เมษายน 2553  แตง่ตัง้ นางลงิลไีง เอฟ. ลาคนัลาเล
(The Honorable Linglingay F. Lacanlale) เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยคนใหม่สืบแทนแล้ว

นายอันโตเนียว  เวนุส  โรดรีเกซ  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย  เข้าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราต้ัง

เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม  2546
ณ วังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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พระราชกฤษฎีกา

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นของผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553

กำหนดอัตราค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที ่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื ่นของผู ้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน
และครอบครัว

เล่ม 127 ตอนท่ี 14 ก วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553 หน้า 1

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที ่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นของผู้พิพากษาสมทบ
ศาลแรงงาน พ.ศ. 2553

ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเร่ืองเดิมและกำหนดอัตราค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าตอบแทนอย่างอ่ืนของผู้พิพากษา
สมทบศาลแรงงานขึ้นใหม่

เล่ม 127 ตอนท่ี 14 ก วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553 หน้า 4

กฎกระทรวง

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใชบั้งคับผังเมืองรวม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2553

กำหนดให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่จำนวน 10 แห่ง
เล่ม 127 ตอนท่ี 11 ก วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2553 หน้า 13

ประกาศ

เรื่อง ประกาศสำนกังานศาลปกครอง เร่ือง ศาลปกครองพพิากษาถงึท่ีสุดให้เพิกถอนกฎ

คดีหมายเลขแดงที่ 264-265/2552 ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาให้เพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของเทศบาลตำบลบ้านต้า โดยให้มีผลนับแต่วันที่สภาเทศบาลตำบลบ้านต้า มีมติให้ความเห็นชอบ (วันที่ 25
สิงหาคม 2551) ท้ังนี ้ ไม่กระทบตอ่สิทธขิองบคุคลทีไ่ด้มาโดยสจุริตจากเทศบญัญติัฉบับน้ี

เล่ม 127 ตอนท่ี 14 ก วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553 หน้า 20

เรื่องสำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที ่ 15/2552 เรื ่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็น
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 154 วรรคหนึง่ (1) ว่า ร่างพระราชบัญญติัป่าชุมชน พ.ศ. …. มาตรา 25 และมาตรา 35
ขัดหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 66 หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ
เป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 วรรคสาม

เล่ม 127 ตอนท่ี 13 ก วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2553 หน้า 1

เรื่อง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 16/2552 เรื ่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นางสาวปิ่นรัฐ
ศิริรตันประเสริฐ จำเลยที่ 3 และนายปฏิญญา ศิริรัตนประเสริฐ จำเลยที่ 4) ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1493/2543
ของศาลจังหวัดราชบุรี เพื่อขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 229 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 272
ประกอบมาตรา 2 มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 233 (หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 ประกอบมาตรา 2 มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28
และมาตรา 197 วรรคหน่ึง) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 ประกอบมาตรา 2 มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 197 วรรคหน่ึง

เล่ม 127 ตอนท่ี 13 ก วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2553 หน้า 53

เรื่อง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที ่ 17/2552 เรื ่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 141

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

เล่ม 127 ตอนท่ี 17 ก วันท่ี 10 มีนาคม 2553 หน้า 1

เรื่อง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 18/2552 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของผู้คัดค้านในคดีอาญาของ
ศาลจังหวัดชลบุรี คดีหมายเลขดำที่ 5163/2543 หมายเลขแดงที่ 7108/2543 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 22
และมาตรา 27 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 6 และมาตรา 32
(หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และมาตรา 39 วรรคหน่ึง) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
มาตรา 22 และมาตรา 27 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และมาตรา 39 วรรคหนึง่

เล่ม 127 ตอนท่ี 17 ก วันท่ี 10 มีนาคม 2553 หน้า 51
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สวัสดีผู ้อ ่านทุกท่าน สลค.สาร ฉบับนี ้ขอแนะนำ
คอลัมน์ใหม่ที่มีชื่อว่า “รู้รอบโลก” ซึ่งจะพาไปรู้จักกับประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยในครั ้งนี ้จะพาผู ้อ่านรู ้จักกับสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์

สาธารณรัฐฟินแลนด์หรือประเทศฟินแลนด์นี้ได้ชื่อว่า
เป็นอีกประเทศหนึง่ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเทีย่วทัว่โลกทีช่ื่นชอบ
ความหนาวเยน็ เนือ่งจากภมิูประเทศของฟนิแลนดท์างตอนเหนอื
จะมีอากาศหนาวเยน็แบบป่าสนหรือก่ึงอาร์กติก โดยเฉพาะในเขต
จังหวัดแลปแลนด์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ภูมิประเทศ
ทั ่วไปของฟินแลนด์มีลักษณะเป็นที ่ราบ ไม่มีภูเขามากนัก
แต่มีทะเลสาบมากถงึเกือบ 200,000 แห่ง จนได้ฉายาของประเทศ
คือ “The Thousand Lakes” นอกจากนี้ ฟินแลนด์ยังมีเกาะที่มี
ขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ บริเวณ
หมู่เกาะโอลันด์ และตลอดแนวชายฝั่งทางใต้ในอ่าวฟินแลนด์
และยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่ยังคงมีขนาดใหญ่ขึ้น
จากการยกตัวของแผ่นดินที่มีผลมาตั้งแต่ยุคน้ำแขง็คร้ังสุดท้าย
ลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ของฟินแลนด์อ ีกประการหน ึ ่ ง
คือเน้ือท่ีราวหน่ึงในส่ีของประเทศฟินแลนด์ต้ังอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิล
ทำให้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ โดยในจุดที่เหนือ

ที ่ส ุดของฟินแลนด์ พระอาทิตย์ไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วัน
ในช่วงฤดรู้อน และไมข้ึ่นเลยเปน็เวลา51 วัน ในช่วงฤดหูนาว

ฟินแลนดมี์ประชากรเพยีง 5 ล้านคน ในพ้ืนท่ี 338,145
ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่มีอัตราความหนาแน่น
ของประชากรที่เบาบางคือประมาณ 17 คนต่อตารางกิโลเมตร
ประชากรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 92 ของประชากรฟินแลนด์
พูดภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาหลัก รองลงมาคือภาษาสวีเดน
(ร้อยละ 5.5) ซ่ึงท้ังสองภาษาขา้งต้นเป็นภาษาราชการของประเทศ
ภาษาอื่นที่มีการพูดกันในฟินแลนด์ ได้แก่ ภาษารัสเซีย และ
ภาษากลุ่มซามิ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในเขตแลปแลนด์ ในด้าน
การนับถือศาสนา ชาวฟินแลนด์ประมาณร้อยละ 83 นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน และมีส่วนหนึ ่ง (ร้อยละ 1.1)
นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกส์ ในขณะที ่ประชาชน
ส่วนทีเ่หลือนับถือศาสนาอืน่ ๆ หรือไม่นับถือศาสนาใดเลย

ประเทศฟินแลนด์น ั ้นเด ิมอยู ่ภายใต้การปกครอง
ของสวีเดนมาตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที ่12-19 และต่อมาในปี
ค.ศ. 1809 ในช่วงสงครามระหว่างสวีเดนและรัสเซีย รัสเซีย
สามารถยึดฟินแลนด์ได้ ฟินแลนด์จึงมีสถานะเป็นดินแดน
ปกครองตนเอง (ราชรัฐฟินแลนด์) ภายใต้จักรวรรดิร ัสเซีย



รู้รอบโลก
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ในปี ค.ศ. 1906 ฟินแลนดเ์ร่ิมมีการให้สิทธิเลือกต้ังอย่างเทา่เทียม
(ผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิกันเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ
หรือสถานะทางสังคม) โดยฟินแลนด์เป็นชาติแรกในโลกที่ให้
สิทธิทั้งการเลือกตั้งและการลงเลือกตั้งแก่สตรี ต่อมาได้ประกาศ
เอกราชในปี ค.ศ. 1917  และมีความแข็งแกร่งถึงขนาดสามารถ
ป้องกันประเทศจากการรุกรานของรัสเซียในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ได้โดยเสียดินแดนเพียงบางส่วน รวมทั้งได้เร่งพัฒนา
ประเทศมาจนถึงปัจจุบันซึ่งฟินแลนด์มีรายได้ต่อหัวของประชากร
สูงที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก และเข้าเป็นสมาชิกของ
สหภาพยุโรป (EU) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 รวมทั้งรับหน้าที่เป็น
ประธานสหภาพยโุรปแลว้ถงึ 2 ครัง้

ฟินแลนด์ปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยใช้ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Constitutional Republic) โดย
ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดีซึ ่งมาจากการเลือกตั ้ง
โดยตรงจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งได้วาระ 6 ปี และ
จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดี
ฟินแลนด์นอกจากเป็นประมุขของประเทศ (Head of State)
ซึ ่งได้รับการเลือกตั ้งโดยตรงจากประชาชนแล้ว ยังมีอำนาจ
บริหารร่วมกับคณะรัฐมนตรีด้วย โดยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีตามที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ รับรองกฎหมาย
มีอำนาจในการยับยั้ง (veto) ร่างกฎหมายต่าง ๆ ดำเนินงาน
และหารือร่วมกันกับรัฐบาลโดยเฉพาะกับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการกำหนดนโยบาย
ต่างประเทศ รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ของกองทัพฟินแลนด์ด้วย ในขณะที่อำนาจบริหารส่วนใหญ่
จะอยู่ที่คณะรัฐมนตรี ซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรี ระบบการเมือง
การปกครองและการเลือกตั ้งของฟินแลนด์นั ้นใช้มาตั ้งแต่ปี
ค.ศ. 1906 สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ คือ รัฐสภา เรียกว่า
Eduskunta เป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิกจำนวน 200 คน
ได้รับการเลือกต้ังโดยตรงใหด้ำรงตำแหนง่วาระ 4 ปี ภายใต้ระบบ
อัตราส่วน โดยแบ่งเขตเลอืกต้ังท่ัวประเทศเปน็ 15 เขต รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1919 และแก้ไขครั้งล่าสุด
เม่ือปี ค.ศ. 1995

ข้อมูลจาก
http://thai.monoplanet.com/guide-book/finland.html
http://th.wikipedia.org
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ท้องถิ่นควรรู้

ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่  โดยต้องไม่เป็นลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานประจำ เพื่อให้ทำหน้าที่ของตนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรได้อย่างเต็มที่
และไม่ให้อยู่ในอาณัติของบุคคลใดนอกเหนอืจากทางราชการ  ดังน้ัน  หากบุคคลใดมีฐานะเป็นลูกจ้าง จะเป็นอันขาดคณุสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

เร่ืองเสร็จท่ี 75/2553

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เร่ือง  การออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 18

แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457

กรมการปกครองได้มีหนงัสือ ท่ี มท 0310.2/21817 ลงวนัที ่ 13 พฤศจกิายน 2552 ถึงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
สรุปความได้ว่า กรมการปกครองได้รับหนังสือหารือคุณสมบัติของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจากจังหวัดตาก กรณีนายสัญญา แตงทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก ทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เพื่อรับจ้างทำการ
จดมาตรน้ำ เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างเหมาเดือนละ
5,000 บาท โดยจังหวัดพิจารณาว่า การรับจ้างนี้มีลักษณะเป็นลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสัญญาฯ จึงเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
อันเป็นเหตุให้ต้องออกจากตำแหน่งตามความมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ

กรมการปกครองพิจารณาเห็นว่า การที่ข้อ 5 ของสัญญาที่นายสัญญาฯ ทำกับเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ได้กำหนดให้
ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน หากผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เป็นลักษณะสัญญา
ประเภทจ้างทำของตามความในมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมิได้กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน และโดยที่มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมิได้
กำหนดโดยชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงสามารถปฏิบัติงานตามสัญญานี้

คัดเลือกโดย อมราลักษณ์  รักษ์วงศ์
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นอกเวลาราชการได้ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะได้จ่ายเงินค่าจ้างจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอย และพัสดุการจ้าง
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ มิได้จ่ายจากหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้าง จึงเห็นได้ว่า นายสัญญาฯ มิได้เป็นลูกจ้างของ
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ และไม่ขาดคุณสมบัติจากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทอ้งทีฯ่

เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาการตีความข้อกฎหมายและมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลเพื่อให้ได้ข้อยุติ และกำหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน จึงขอหารือว่าความเห็นของกรมการปกครองถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมการปกครอง โดยมีผู ้แทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การที่มาตรา 18 ประกอบกับมาตรา 12 (7) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ฯ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานประจำนั้น มีเจตนารมณ์เพื่อให้
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอุทิศเวลาในการทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร
ในท้องที่นั้น ๆ อย่างเต็มที่ และไม่อยู่ในอาณัติที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของบุคคลใดนอกเหนือจากทางราชการที่สั่งการในอำนาจ
หน้าที่อันเกี่ยวกับกิจการของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่จะต้องติดต่อกับราษฎรในท้องที่ที่ตน
รับผิดชอบโดยใกลชิ้ด และเม่ือราษฎรได้รับความเดอืดร้อนประการใดกจ็ะต้องช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือหาทางขจดัปัดเป่าทุกข์ร้อน
ให้ทันท่วงที การปฏิบัติงานในฐานะผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับการดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งมีหน้าที่ทำงานประจำ
ตามคำสั่งของนายจ้างหรือตามสัญญาที่มีต่อกันด้วยในขณะเดียวกัน นอกจากจะไม่สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มที่แล้วยังอาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้

เมื่อพิจารณาลักษณะของสัญญาจ้างที่นายสัญญา แตงทอง ทำกับเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จะเห็นได้ว่านอกจากจะระบุ
ให้นายสัญญาฯ ในฐานะผู้รับจ้าง ทำการจดมาตรน้ำ เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปาของเทศบาลแล้ว ยังกำหนดให้
ทำการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย  นอกจากนี้ สัญญาจ้างยังกำหนดให้นายสัญญาฯ ในฐานะผู้รับจ้างได้รับค่าตอบแทน
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย จึงมีลักษณะเป็นการกำหนดให้บุคคลหนึ่งตกลงทำงานให้บุคคลอีกคนหนึ่ง
โดยมีค่าตอบแทนเป็นสินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ ซึ่งถือเป็นสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา 575 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยไม่จำต้องพิจารณาว่าค่าตอบแทนที่เทศบาลจ่ายให้นายสัญญาฯ เป็นการจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาล
ในส่วนใด  ด้วยเหตุนี้ นายสัญญาฯ จึงมีฐานะเป็นลูกจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อันเป็นการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 12 (7) แห่งพระราชบญัญัติลักษณะปกครองทอ้งท่ีฯ และเมือ่นายสญัญาฯ ดำรงตำแหนง่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่
นายสัญญาฯ ก็ต้องออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ

                         (ลงช่ือ)   พรทิพย์  จาละ
          (คุณพรทิพย์  จาละ)

       เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ์  2553

สามารถดขู้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.krisdika.go.th
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กันย์นี

           ตราประจำจงัหวัด                   ดอกไม้ประจำจังหวัด            สินค้า OTOP
รูปหนองนำ้ กอไผ่และดอกบัว          ดอกชิงชัง

สวัสดีท่านผู้อ่านทกุท่าน ไปไหนไปกนัฉบับเดือนมีนาคมนี ้ขอเชิญชวน
ไปจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นที่
ส่วนใหญต่ดิฝัง่แมน่ำ้โขง เปน็ประตสูู่เมอืงเวยีงจนัทนเ์มอืงหลวงของสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเชื ่อมระหว่าง
สองประเทศ

จังหวัดหนองคายห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 615 กิโลเมตร
สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถไฟ และรถโดยสารประจำทาง สถานที ่
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ สะพานมติรภาพไทย-ลาว ศาลาแกว้กู่ ตลาดทา่เสด็จ
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ น้ำตกธารทพิย์ (ตาดหมอก) น้ำตกวงัน้ำหมอก
พระธาตุบังพวน วัดวาอารามที ่สำคัญ ได้แก่ วัดโพธิ ์ช ัย
วัดหินหมากเป้ง วัดถ้ำศรีมงคล วัดผาตากเสื้อ สำหรับอาหาร
และของฝากทีร่ะลึกท่ีข้ึนช่ือมี แหนมเนอืง หมูยอ ไส้กรอก กุนเชียง
ปลาร้า ไข่พอกเค็ม กล้วยอบสมุนไพร ถั ่วอบกระเทียม
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง  และ
ผ้าขาวมา้ เป็นต้น

ไปไหนไปกันขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้า

ทีม่า :
-  www.nongkhai.go.th
-  http://thai.tourismthailand.org/destination-guide/nongkhai-43-1-1.html

ไปไหนไปกัน

¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Í§¤ÒÂ
วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
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ห้ิงหนงัสือ

หนังสือทำใจให้รักงาน (How To Love The Job You Hate) เป็นหนังสือ
ที่จะบอกเคล็ดลับว่า ทำงานอย่างไรให้สนุก เขียนโดย Jane Boucher และแปล
เป็นภาษาไทยโดย คงคา วารี หนังสือเล่มนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน
ที ่น่าสนใจ ทำให้คนทำงานรู ้ว ิธีที ่จะรักษางานของตัวเองไว้ได้ ผู ้เขียนได้อธิบาย
และสาธิตถึงตัวอย่างต่าง ๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสุขกับงาน ได้เรียนรู้ที่จะ
รักงาน รวมทั ้งแนะนำวิธ ีท ี ่จะทำให้ร ู ้ส ึกสนุกและอยากลุกขึ ้นมาทำงานเมื ่อถึง
เช้าวันจันทร์

ใครคิดที่จะลาออกจากงานต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อน คุณเคยมีความรู้สึก
แบบนี้บ้างหรือไม่ เบื่อหน่ายกับการทำงาน รู้สึกเซ็งสุด ๆ จนทนกับงานที่ทำอยู่ไม่ไหว
งานซ้ำซากจำเจ มีหัวหน้างานที ่เอาแต่ใจตัวเอง งานหนักและเครียดเกินไป
เพื ่อนร่วมงานชอบตั ้งกลุ ่มนินทาลับหลัง ฯลฯ จากการสำรวจของผู ้เข ียนพบว่า
คนที ่ไม่พอใจในงานของตัวเองมีถึงร้อยละ 50 จากจำนวนคนที ่มีงานทำทั ้งหมด
หนังสือเล่มน้ีจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ทำให้รู้สึกสนุกและมีความสุขกับงานท่ีทำ
นอกจากนี ้จะยังได้เร ียนรู ้ถ ึงบุคลิกภาพของคน 4 ประเภทที ่จะทำให้ร ู ้เขา รู ้เรา
ซึ ่งสามารถนำไปใช้ได้ก ับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชั ้น ทั ้งภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการทำงานได้ด้วย

เนื ้อหาของหนังสือเล่มนี ้ประกอบไปด้วยเร ื ่องราวต่าง ๆ ที ่น ่าสนใจ
เป็นจำนวนมาก เช่น ทำอย่างไรจึงจะรักงานที ่เราเกลียด หาทางตกหลุมรักงาน
ของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่ง แม้ศรศิลป์ไม่ต้องกันเราก็ยังรักกันได้ รักเพื่อนร่วมงานที่เราชัง
จะติติงอะไรก็ว่ามาพร้อมอ้าแขนรับและเร้าใจลูกน้องให้เอาการเอางาน หนังสือเล่มนี้
จะทำให้คุณรู้สึกพอใจในการทำงาน ทำให้งานสำเร็จได้และรู้สึกนับถือตนเอง

·Óã¨ãËéÃÑ¡§Ò¹

ประวัติผู้เขียน

Jane Boucher เป็นทั้งนักพูด นักเขียน และที่ปรึกษานักบริหารระดับนานาชาติ
ที ่มีชื ่อเสียงชาวอเมริกัน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์
ปริญญาโทสาขาศลิปศาสตร์จาก Ohio State University และปริญญาเอกจาก University
of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลงานการเขียนหนังสือที ่ต ิด
อันดบัหนงัสอืขายดหีลายเลม่ เชน่ How To Love The Job You Hate และ The One
Minute Manager

>>

<<

    ☺  

แนะนำโดย สุภาวดี  เลิศสถิตย์
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