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สรุปการบรรยาย 
เร่ือง  ประเด็นสําคัญทางเทคโนโลยีที่กระทบตอกฎหมาย 
บรรยายโดย  :  อาจารย  ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
วันที่  ๑๓  ตลุาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. 
หลักสูตร  การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 
สรุปโดย  นายสามารถ  คหินทพงษ 


    
 
  หลักเกณฑของการทํานิติกรรมสัญญานั้น  โดยทั่วไปแลวเราจะปฏิบัติตามประมวล


กฎหมายแพงและพาณิชย คือ กระทําโดยสมัครใจมุงผูกนิติสัมพันธระหวางกัน เพ่ือกอใหเกิด


การเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ แตอยางไรก็ตามถาไมมีกฎหมายใดกําหนดให


ตองทําตามแบบแลว คูสัญญาจะตกลงกันอยางใดก็ได เวนแตการทํานิติกรรมสัญญาเปนการพน


วิสัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญานั้นยอมตกเปนโมฆะ


(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๐) หรือเปนสัญญาท่ีอาจบอกลางภายหลังได คือ 


สัญญาท่ีเปนโมฆียกรรม หรือคูสัญญาจะนําหลักเกณฑของเอกเทศสัญญามาใชก็ได   
  ซึ ่งเ รื ่องที ่จะกลาวในวันนี ้เปนเ รื ่องที ่เ กี ่ยวกับทรัพยสินทางปญญาแตละ


ประเภทแตละอยางตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ


พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ (และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๒) พระราชบัญญัติ


เครื่องหมายการคา  พ.ศ. ๒๕๓๔ (และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๓) และพระราชบัญญัติความลับ
ทางการคา พ.ศ.๒๕๔๕ กฎหมายดังกลาวเหลานี้จะใหการคุมครองเจาของกรรมสิทธิ์ในส่ิงท่ีคิดคน
หรือทําข้ึน ซึ่งกฎหมายแตละฉบับจะใหการรับรองที่แตกตางกัน บางฉบับจะบังคับใชขามชาติ


ไดหรือไม ส่ิงเหลานี้จะเช่ือมโยงกันหรือจะใชแทนกันไดหรือไม 
  หรือการจดทะเบียนช่ือทางอินเตอรเน็ต (domain  name) ตางกันหรือไม ใชแทน
กันไดหรือไม ลวงละเมิดกันหรือไม การรักษาความลับทางการคานั้นมีขอมูลอะไรบางที่จะถือ


เปนความลับทางการคา และขอมูลอะไรที่ไมเปนความลับทางการคามีขอยกเวนหรือไม ในเรื่อง


ของลิขสิทธิ์มีขอยกเวนในการทําซ้ําหรือไม เชน ส่ือการเรียนการสอน สิทธิบัตรใหการคุมครอง


อยางไร สิทธิบัตรขามชาติมีหรือไม ส่ิงตางๆ เหลานี้ในปจจุบันประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญเปน


อยางมาก เนื่องจากจะมีผลกระทบตอระบบการคา ซึ่งสรุปการบรรยายได ๔ ขอ คือ 
  ๑. ในเร่ืองของทรัพยสินทางปญญานั้น โดยทั่วไปผูถายทอดเทคโนโลยีอาจกําหนด


ขอหามบางอยางในการถายทอดเทคโนโลยีไวเปนการท่ัวไปในสัญญาหรือเปนการเฉพาะก็ได เชน 


เร่ืองเทคนิค กรรมวิธี หรือทางวิทยาศาสตรจะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
แตถาเปนส่ือการเรียนการสอน หรือโสตทัศนูปกรณตางๆ เหลานี้จะเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ


ลิขสิทธิ์  ซึ่งใหการคุมครองงานที่มีผูสรางสรรคขึ้น เชน งานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร  
งานภาพพิมพ งานภาพถาย ภาพยนตร สื่อบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรือสื่อการเรียนการสอน







 ๒ 


 สําหรับเร่ืองของทรัพยสินทางปญญาท่ีอเมริกานั้น อะไรก็ตามท่ีมนุษยผลิตข้ึน


ยอมไดรับการคุมครองแมไมใชเทคโนโลยี เชน ทาชูทบาสเกตบอลยังไดรับการรับรอง รวมทั้ง


ผลักดันใหประเทศอ่ืนตองออกกฎหมายนี้  ซึ่งหากไทยตกลงเร่ือง เขตการคาเสรี (FTA) กับ


อเมริกา เร่ืองนี้จะถูกใชอยางเต็มรูปแบบ 
  ๒. ในเร่ืองของความลับทางการคา ขอมูลอะไรก็ไดท่ีเจาของความลับถือวาส่ิงนั้น
เปนความลับ  ดังนั้น  การรักษาความลับจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  และไดรับความคุมครองนาน


มาก อาจเปน ๕ ป ๑๐ ป หรือ ๑๐๐ ป  หรือจนกวาจะมีการเปดเผยไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม แต


ถาเปนความลับท่ีใครๆ ก็คิดไดอยางนี้ไมถือเปนความลับ แตตามพระราชบัญญัติความลับทาง


การคาของเราไดกําหนดวา การทําวิศวกรรมยอนกลับ จะไมสามารถใชยืนยันเจาของได การบัญญัติ


เชนนี้ถือเปนการเปดชองใหผูท่ีตองการถายโอนทางเทคโนโลยี  สามารถกําหนดเปนเง่ือนไขในสัญญา


การถายโอนได จึงเปนจุดออนของประเทศกําลังพัฒนาที่จะไดเทคโนโลยีเหลานั้น ขณะที่ใน


ตางประเทศจะไมมีการกําหนดในกฎหมาย เนื่องจากเห็นวาเปนการกีดกันหรือจํากัดการแขงขันทาง


การคาโดยไมเปนธรรม  ยอมเปนผลเสียกับประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการพัฒนาทางเทคโนโลยี


หรือรับการถายทอดทางเทคโนโลยีดวย 
  ๓. ในเร่ืองของเคร่ืองหมายการคานั้นมีอะไรบางที่ถือวาเปนเครื่องหมายการคา  
ซึ่งตามนิยามมาตรา ๔ ใหความหมายไววา “เครื่องหมายการคา” หมายความวา เครื่องหมายท่ี
ใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือเก่ียวของกับสินคา เพ่ือแสดงวาสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายของเจาของ


เคร่ืองหมายการคานั้นแตกตางกับสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน รวมท้ังเคร่ืองหมายท่ีเปน


ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ฯลฯ เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง 


เคร่ืองหมายรวม ส่ิงดังกลาวขางตนสามารถจดทะเบียนได เวนแตเคร่ืองหมายการคาท่ีกฎหมายนี้
หามนํามาจดทะเบียน หรือเปนเครื่องหมายการคาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเปน  domain  name  ของบุคคลธรรมดาหรือของสวนราชการ ท่ีไมอาจนําไปใช
เปนการคาได จึงไมมีผูนําไปลอกเลียนแบ  เวนแตเปนช่ือท่ีไดจดทะเบียนแล  และมีผูอ่ืนนาํไปเปน


เคร่ืองหมายการคา  เชน  commercial.com  ตรงนี้อาจมีผูอ่ืนนําไปใชยอมเปนการละเมิดได และ
ถาเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีผูคิดไวแลวแตยังไมไดนําไปจดทะเบียน (ตามมาตรา ๑ แหง


ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) แตมีผูอ่ืนนําไปใชโดยไมมีสิทธิ์ เจาของจะรองศาลใหระงับการ
ใชไดหรือไม หรืออาจเปนการละเมิด  (ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
ส่ิงตางๆ เหลานี้ตองพิจารณา 
  ๔. นอกจากนั้นยังมีสัญญาประเภทอ่ืนท่ียังเปนปญหาทางกฎหมาย เชน สัญญาท่ี


อยูในซองสินคา หรือสัญญาท่ีมาจากการขอใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือการที่เราไปซื้อซอฟตแวรที่


ถูกตองตามกฎหมายมาใช และคัดลอกใหผูอ่ืนใชดวยโดยไมรูวาในซองมีสัญญาหามคัดลอกอยูดวย


อยางนี้จะถือวาเปนการละเมิดสัญญาหรือไม เพราะคําเสนอและคําสนองไมไดเกิดข้ึนตอหนา







 ๓ 


  ขอสังเกต เก่ียวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญานั้นในอเมริกาและในยุโรปจะให


ความสําคัญเปนอยางมาก  บางประเทศถึงขนาดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพราะเทคโนโลยีตางๆ 


ประเทศพัฒนาแลวจะเปนผูคิดคนข้ึนกอน  ซึ่งจากขอเท็จจริงไมวาในยุโรปหรือในอเมริกา  


ประเทศตาง ๆ เหลานี้ไดลอกเลียนแบบสินคาจากประเทศอื่นมากอน เชน อเมริกาลอกยุโรป  


ญี่ปุนลอกอเมริกา  เกาหลีลอกญี่ปุน  จีนลอกเลียนแบบสินคาของประเทศตาง ๆ มากท่ีสุด  ดังนั้น  


การท่ีเราออกกฎหมายใหการคุมครองเร่ืองใด ๆ  ยอมเปนการคุมครองทรัพยสินทางปญหาของคน


ตางชาติ  ทําใหการพัฒนาประเทศของเราทําไดยาก แตถาเรายอมลอกเลียนแบบสินคา


บางอย างแล วนํามาพัฒนาใหด ีขึ ้น  อยางนี้ ก็จะเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศให


เจริญกาวหนา 
  อยางไรก็ตามปญหาในเร่ืองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย
การคา ความลับทางการคา การคุมครองแผนภูมิทางวงจรรวม การคุมครองผลิตภัณฑ หรือการคุมครอง


ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร เร่ืองตางๆ เหลานี้จะมีกฎหมายรับรองและคุมครองในแตละเรื่องไวเปนการ


เฉพาะ  ดังนั้น เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแลกฎหมายแตละฉบับจะตองศึกษาใหเกิดความเขาใจเพื่อให


การปฏิบัติหนาท่ีในแตละเร่ืองแตละอยางทําไดอยางถูกตองตามกฎหมาย   
 


    








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหาคอรรัปช่ัน 


บรรยายโดย : นายสราวุธ เมนะเศวต เลขาธิการ ป.ป.ช. 


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายโชคชัย เช่ียวชาญ 
    


 
  เนื่องจากปญหาคอรรัปช่ันเปนปญหาสําคัญระดับโลก องคการสหประชาชาติ (UN) 
ไดเห็นความสําคัญจึงไดกําหนดใหวันท่ี ๙ ธันวาคม ของทุกปเปน “วันตอตานคอรรัปช่ัน” 
  สําหรับประเทศไทยนั้น องคกรท่ีรับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบปญหา


คอร รัป ช่ัน  คือ  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติ เ รียกโดยยอว า 


“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ


วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ


ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงาน


อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน สํานักงาน 


ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ ราชการท่ัวไปของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๑๐๕) 


  ผลการสํารวจในเรื่องเก่ียวกับการทุจริตในประเทศไทยปรากฏวา มีการทุจริต


เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางมากที่สุด รองๆ ลงไปก็เปนเร่ืองเก่ียวกับการเลือกตั้ง คุณธรรมทางการเมือง 


และอ่ืน ๆ เชน การทุจริตเก่ียวกับการเบิกจายเงินสวัสดิการตาง ๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐ 
  มีขอสังเกตวา กลุมขาราชการเปนกลุมท่ีมีการทุจริตมากท่ีสุด กลุมเกษตรกรเปนกลุม


ท่ีมีการทุจริตนอยท่ีสุด 
  มูลเหตุของการทุจริต เกิดจากเจาหนาท่ีของรัฐขาดคุณธรรม ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีสุด 


นอกจากนี้ ก็อาจเกิดจากกลไกการลงโทษไมเหมาะสมหรือกระบวนการทํางานเปดชองใหทุจริตไดงาย


เปนตน 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดวางมาตรการเพ่ือลดหรือขจัดการซื้อเสียงและ


เปดโอกาสใหคนมีความสามารถเขาสูระบบการเมืองไวหลายประการ เชน  
  การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง 
  เม่ือไดรับเลือกตั้งและดํารงตําแหนงแลวมีมาตรการปองกันการทุจริตไวกอนและ


ขณะใชอํานาจ โดยเฉพาะมาตรการ ใหจัดทําประมวลจริยธรรม และกฎหมายหามผลประโยชนขัดกัน 


มาตรการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และมาตรการกําหนดใหการกระทําทุกอยางตองโปรงใส


ตรวจสอบได ดังนี ้
  (๑) การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนขัดกัน 


เพ่ือปองกันการทุจริต ไดวางกฎเกณฑท่ีแนชัดลวงหนาวา ส่ิงใดทําไมไดหรือไม


ควรทําหากฝาฝนอาจตองรับโทษหรือถูกประณาม เปนการเสริมกฎหมายท่ีมีอยูแลว เชน 







 ๒


ก. การบังคับใหจัดทําประมวลจริยธรรม สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง


และขาราชการ (มาตรา ๗๗) ประมวลจริยธรรมของ ส.ส. และ ส.ว. (มาตรา ๑๙๑) 
ข. การบังคับใหตองกําหนดการหามผลประโยชนขัดกัน ระหวางประโยชน


สวนตัวกับประโยชนของตําแหนงหนาท่ี ท้ังในขณะดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนง (มาตรา ๓๓๑)  
ค. การหาม ส.ส.,ส.ว. และรัฐมนตรีรับสัมปทานหรือสัญญาท่ีมีลักษณะผูกขาด


จากรัฐ (มาตรา ๑๑๐, มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๒๐๘) และหามรัฐมนตรีถือหุนในหางหุนสวน 


บริษัทเกินจํานวนท่ีกําหนด หากเกินตองโอนใหบริษัทจัดการทรัพยเพ่ือผูอ่ืนบริหารแทน (มาตรา ๒๐๙)  
  (๒) การใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการประจําระดับสูงแสดงบัญชี


ทรัพยและหนี้สินกอนเขาสูตําแหนงและหลังพนตําแหนง 
โดยมีการตรวจสอบจริงจัง (มาตรา ๒๙๑-๒๙๖) การยื่นบัญชีดังกลาวตองย่ืน


เอกสารพิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง ภริยาและบุตร รวมท้ังใบแสดงการ


เสียภาษีเงินไดดวย และมีบทลงโทษหากจงใจย่ืนเท็จหรือปกปดทรัพยสิน เม่ือตรวจสอบวามีทรัพยสิน


รํ่ารวยผิดปกติ โดยพิสูจนท่ีมาไมไดก็ใหดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง


การเมืองใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
  (๓) การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ 
  กําหนดมาตรการใหการใชอํานาจทุกระดับโปรงใส และประชาชนตรวจสอบได  
  รัฐธรรมนูญพยายามแยกการไมไววางใจทางการเมืองและการพิสูจนถูกผิดทาง


กฎหมายออกจากกันโดย 
  ก. การตรวจสอบทางนโยบายและเรื่องอ่ืน ๆ ดวยการอภิปรายไมไววางใจ


นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี (มาตรา ๑๘๕ และมาตรา ๑๘๖) 
โดยหากมีการระบุพฤติการณสอทุจริต หรือรํ่ารวยผิดปกติตองดําเนินการสงเร่ือง


ให ป.ป.ช. พิจารณากอน เม่ือสงไปแลวก็อภิปรายพฤติการณทุจริตหรือรํ่ารวยผิดปกติตอไป และลง


มติไมไววางใจไดไมวาผลการไตสวนของ ป.ป.ช. จะเสร็จหรือไม หรือสรุปวามีมูลหรือไมก็ตาม  
  ข. การพิสูจนทางกฎหมายถึงพฤตการณทุจริตหรือรํ่ารวยผิดปกต ิ


เม่ือมีการกลาวหาบุคคลตอไปนี้ก็จะให ป.ป.ช. ไตสวนวา นายกรัฐมนตรี 


รัฐมนตรี ส.ส.,ส.ว. ประธานศาลทั้งหลาย ผูพิพากษา หรือตุลาการ บุคคลในองคกรตรวจสอบ


ท้ังหลาย อัยการสูงสุดหรือขาราชการระดับสูง มีพฤติการณสอทุจริตหรือรํ่ารวยผิดปกติหรือไม ตอง


ดําเนินการดังนี้คือ 
ป.ป.ช. ไตสวน ถาช้ีวาไมมีมูลก็ยุติเร่ืองและจะกลาวหาเร่ืองนี้อีกไมได แตถาช้ีวา


มีมูล ผูถูกกลาวหาตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีช่ัวคราว เพ่ือมิใหใชอํานาจในตําแหนงไปแทรกแซงการ


สอบสวนดําเนินคดี (มาตรา ๓๐๕) 
ถาช้ีวามีมูล ป.ป.ช. ตองสงเร่ืองไปให ๒ องคกรพิจารณา คือ  
(๑) ใหวุฒิสภาลงมติถอดถอนดวยคะแนนเสียง ๓ใน๕ โดยการลงคะแนนลับ  
(๒) ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิจารณา


ความผิดอาญา  







 ๓


กระบวนการท้ังสองนี้ตางเปนอิสระตอกัน ไมตองรอผลซ่ึงกันและกัน  
ท้ังไดเพ่ิมองคกรอิสระในการตรวจสอบทุกระดับ คือ 
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาตราไมใหขัดรัฐธรรมนูญ  
ข. ศาลยุติธรรม ซึ่งเปนศาลหลักท่ัวไป ในกรณีท่ีไมอยูในเขตอํานาจของศาลอื่น 


และพิจารณาคดีแพงและคดีอาญา 
ค. ศาลปกครอง ซึ่งควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหาร  
ง. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา รับเร่ืองรองทุกขของราษฎร 
จ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตรวจสอบและสงเสริมสิทธิมนุษยชน  
ฉ. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือปองกันการประพฤติมิชอบเก่ียวกับการ


ใชเงินแผนดิน 


  นอกจากนี้มีกฎท่ีเปนการเสริมมาตรการปองกันและการแกไขปญหาคอรรัปช่ัน เชน 


- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 


๒๕๔๖ ซึ่งมาตรา ๖ ไดกําหนดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ


เปาหมายไว ๗ ประการ อาทิ เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี


ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ฯลฯ 


- ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ ได


กําหนดใหขาราชการมีจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอหนวยงาน จรรยาบรรณตอ


ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน และจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 


- หนังสือท่ี นร ๐๗๐๖/๖๕๔ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ไดกําหนดคานิยม


สรางสรรคของเจาหนาท่ีของรัฐไวสรุปความวา จักตองกลายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง ซื่อสัตยและมี


ความรับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบัติ และมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  การยื่นรองเรียนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นเม่ือมีผูเสียหายกลาวหาวา ผูดํารง


ตําแหนงทางการเมือง รํ่ารวยผิดปกติ หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกระทําการทุจริต


ใหผูเสียหาย ย่ืนคํารองเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แหง


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ การ


กลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมิใชบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๖๖ ใหผูกลาวหาย่ืน


คํากลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือพน


จากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐไมเกิน ๒ ป ตามมาตรา ๘๔ และในกรณีท่ีผูเสียหายรองทุกขหรือ


กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง


ตามมาตรา ๖๖ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วันตามมาตรา ๘๙ 
  อนึ่ง ประการสําคัญท่ีสุดนั้นมาตรการปองกันและการแกไขปญหาคอรรัปช่ันจะไม


บรรลุวัตถุประสงคหากคนยังขาดคุณธรรม 
 


    
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับระบบการตรวจสอบแบบใหม 


บรรยายโดย : นายจาดุร อภิชาตบุตร 


วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นายประเสริฐ สุขสบาย 
 


    
 
ความสําคัญของวิชาชีพกฎหมาย 


 วิชาชีพทางกฎหมาย เปนวิชาชีพท่ีมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานใน


หนวยงาน โดยเฉพาะทางราชการไดกําหนดตําแหนง “นิติกร” เพ่ือใหเปนผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ


การใชกฎหมายในหนวยงานตางๆ ซึ่งอาจเรียกวาเปนการปฏิบัติงานนิติการซึ่งจะมีอยูในทุกๆ สวน


ของหนวยงาน 
 ในปจจุบันการศึกษาในวิชา “กฎหมาย” มีความนิยมเปนอยางย่ิงผูท่ีเขามาศึกษาในสายทาง


กฎหมายนั้น อาจเนื่องมาจากแรงจูงใจในการไดรับคาตอบแทนท่ีสูงในวิชาชีพ ศาล อัยการ อาจารย 


หรือการไดคาวิชาชีพเพ่ิมข้ึนในหนวยงานราชการบางแหง เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ปญหาที่สําคัญ คือ จะทําอยางไรใหนักกฎหมายในภาครัฐท่ีไมใชวิชาชีพท่ีกลาวถึงขางตน มี


แรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐอยางภาคภูมิใจและมีคาตอบแทนในระดับหนึ่งท่ีจะทําให


นักกฎหมายในภาครัฐคงอยูในตําแหนงโดยไมมีการขวนขวายท่ีจะยายสายงานไปศาล อัยการ ฯลฯ 
 วิชาชีพกฎหมายกับการบริหารงานสมัยใหมเปนส่ิงท่ีควบคูกันไป การเปนนักบริหารจําเปน


อยางย่ิงท่ีจะตองมีความรูในทางกฎหมาย เพราะความรูทางกฎหมายเปนส่ิงจําเปนตอการปฏิบัติงาน


ในทุกๆ ดาน 
 
การตรวจสอบแบบนักกฎหมาย 


 เม่ือพิจารณาถึงงานของนักกฎหมายที่ปฏิบัติงานในภาครัฐในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ


ตําแหนง “นิติกร” ซึ่งถือวาเปนตําแหนงท่ีมีภารกิจหนาท่ีในการใชกฎหมายโดยตรงสําหรับหนวยงาน


นั้นๆ ซึ่งกฎหมายท่ีเก่ียวของและใชบังคับโดยตรงนั้น จะเกี่ยวกับภารกิจหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ 


ความรูในทางกฎหมายที่แทจริงจึงเปนส่ิงท่ีนักกฎหมายในหนวยงานน้ันๆ จะตองศึกษาใหมีความรู


ความเขาใจ สามารถท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ


วัตถุประสงคอยางแทจริง 
 การเปนนักกฎหมาย จึงตองเปนผูท่ีจะตองมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ท้ังนี้การ


ตรวจสอบของนักกฎหมายนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นๆ เปนไปตามกฎระเบียบคูมือ


การทํางาน ข้ันตอนการดําเนินงานและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งผลท่ีไดคือ กฎระเบียบตางๆ จะถูกปฏิบัติตาม 
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การตรวจสอบแบบใหม 


 หากพิจารณาถึงการตรวจสอบแบบเดิมท่ีไดเคยปฏิบัติสวนใหญเปนเร่ืองการกลาวหา การ


สืบสวน สอบสวน เนื้อหา ขอสรุปในการท่ีจะดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ตอไป แตสําหรับการตรวจสอบ


แบบใหมนั้น จะเปนไปตามกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดิน ตามมาตรา ๓/๑ ของ


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีหลักการท่ีสําคัญ คือ 


จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 


ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ี


ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย


ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งเปนไปตามหลักการการบริหารกิจการ


บานเมืองท่ีดี (Good Governance) ซึ่งไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ 


หลักความมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความคุมคา 
 
การตรวจสอบแบบใหม กับการบริหารราชการแนวใหม 


 การตรวจสอบแบบใหมจะตองสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ กอนการดําเนินการ


จะตองมีการกําหนดแผนข้ันตอนการดําเนินการท่ีชัดเจน มีการกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือใหบรรลุ


วัตถุประสงคของการปฏิบัติราชการ 
 ในการบริหารราชการแนวใหมนั้น จะตองมีการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสวนราชการ


ตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจไดอยางชัดเจน โดยสวนราชการตองมีแผนการปฏิบัติงาน 


แผนปฏิบัติงานของสวนราชการตองมีรายละเอียดแสดงข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณเปาหมาย 


ผลสัมฤทธิ์และตัวช้ีวัดอยางชัดเจน สวนราชการตองมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ


ราชการตามแผนปฏิบัติงาน และในกรณีท่ีภารกิจของสวนราชการนั้น มีผลกระทบตอประชาชนสวน


ราชการตองแกไขหรือบรรเทาผลกระทบหรือเปล่ียนแปลงแผนใหเหมาะสม 
 
 
 
 


     


 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง สัมมนาเคร่ืองมือสมัยใหมในการบริหาร 


บรรยายโดย : นางสาววนิดา นวลบุญเรือง และดร.สมโภชน นพคุณ 


วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นางสาวนิติพร ตันวิไลย 
 


    
 
 การเจรจาอยางมีศาสตรและมีศิลป  การเจรจาตอรอง การส่ือสาร ถือวาเปนกลยุทธในการ


ทํางานใหประสบความสําเร็จ ตองส่ือสารใหผูบังคับบัญชาทราบวา เรามีความประสงคอยางไร มีระบบ


ความคิดอยางไร เม่ืองานยังไมสําเร็จตองไมทอแท ใหตรวจสอบวามีอะไรตองปรับปรุงบาง  


เม่ือปรับปรุงแลวนําเสนอส่ิงท่ีดีกวาเดิม คือ ศาสตรและศิลปของนิติกรท่ีมีความสามารถเฉพาะตัว 


ในการจับประเด็นและส่ือสารไดชัดเจน 


 การควบคุม การทํางานไมวาในระดับใดจะตองมีการติดตามประเมินผล ตองติดตามงานวา


ผูบังคับบัญชาเห็นชอบดวยหรือไม มิใชเปนการจับผิดแตเปนความรับผิดชอบของผูเสนองาน หากมี


ปญหาจะไดแกไขไดทัน 


 ความรับผิดชอบ บทบาทของสํานักงาน ก.พ. คือ ความรับผิดชอบโครงการฯ นี้ หากไมมี


การติดตามประเมินผลทั้งผูเขารับการอบรมและผูบรรยาย ก็จะไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 ในระบบ “นิติรัฐ” นักกฎหมายมีความสําคัญมาก นิติกรในฐานะผูรับผิดชอบภารกิจนี้ยอมมี


ประสิทธิภาพในการชวยเหลือองคกรและผูบริหารขององคกรไดมาก เม่ือกฎหมายมีปญหาการบังคับใช 


หรือกฎระเบียบตาง ๆ ลาสมัยไปแลว ถือวาเปนหนาท่ีในบริบทของนิติกรท่ีเก่ียวของตองแสดง


บทบาทข้ึนมาในการประเมินผล 
 นิติกรท่ีดูแลเร่ืองรางกฎหมายจะตองพิจารณาใหกฎหมายนั้นครอบคลุมหลายมิติ กลาวคือ 


ตองรางกฎหมายในลักษณะท่ีสามารถนําไปปรับใชใหทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วไดดวย 


 ความคุมคา หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนแรกนี้มีวัตถุประสงคใหผู


เขารับการอบรมมีความรอบรูทุกเร่ือง คือ การเปนนักกฎหมายท่ีดี แตถาผลการประเมินกลับปรากฏ


วาไมคุมคาการลงทุนของรัฐ (งบประมาณ) หรือการเสียสละของผูเขารับการอบรม การอบรมรุน


ตอไปก็จะไมเกิดข้ึน 
 รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... เปนรางกฎหมายท่ีสํานักงาน ก.พ. 


ยกรางเพ่ือปรับเปล่ียนกลไกในกฎหมายปจจุบันใหม โดยมีกลไกเร่ืองระบบพิทักษคุณธรรม เพ่ือให


กระบวนการดําเนินทางวินัยในฝายบริหารมีความเปนธรรมและรวดเร็วย่ิงข้ึน กําหนดใหมี


คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม มีองคประกอบของคณะกรรมการ ๗ คน มาจากการสรรหาดวยวิธีการ


โปรงใสจากประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการสรรหา รองประธานศาลฎีกา และ


ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. เปนกรรมการ รวมท้ังเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 
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 หนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษคุณธรรม คือ 
 ๑. พิจารณาเร่ืองรองทุกข รองเรียนตามระบบคุณธรรม 
 ๒. พิจารณาโทษท่ีนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีส่ังลงโทษ 
 ๓. พิจารณาอุทธรณโทษปลดออก หรือโทษไลออก 
 ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการนี้ใหเปนท่ีสุดในฝายบริหาร ผูใดไมพอใจใหไปฟองศาล


ปกครองสูงสุด การพิจารณาใชระบบไตสวนเหมือนศาล 


 ระบบขาราชการพลเรือนเปนระบบความเสมอภาคและความยุติธรรมในการบริหารจัดการ 


คือ ระบบใหมจะดูแลพวกเรา (เปนคน) มากขึ้น สํานักงาน ก.พ. พยายามจะดูแลขาราชการใหเปน 


“คน” สมบูรณแบบมากข้ึน เม่ือเปนเชนนี้การทํางานยุคใหมจึงตองเปล่ียนไป 
 คําถามท่ีวา เคร่ืองมือการบริหารยุคใหมท่ีทํางานรวมกัน (เปนคนดวยกัน) ผูนําจะตองมี


รูปแบบอยางไร 
 คําตอบก็คือ หัวหนาตองเอาใจใสสภาพจิตใจของลูกนองวาเปนอยางไร ตองไมมองลูกนอง


เปนอยางอ่ืน นอกจาก “เปนคน” เหมือนกัน เพ่ือใหชวยกันทํางาน หัวหนาตองเปนคนมีวิสัยทัศน 


เม่ือมีปญหาไมเขาใจจะตองพยายามช้ีแนะ มีอุปสรรคการทํางานก็ตองชวยเหลือกัน 
 สมรรถนะท่ีสําคัญของการเปนผูนําท่ีเปนตนแบบอยางท่ีดีคือ ตองพัฒนาความรูอยูเสมอ ให


เกียรติลูกนอง  ทํางานหนักกวาลูกนอง วิธีพัฒนาตนเองก็คือ เคร่ืองมือท่ีสําคัญซึ่งสามารถเรียนรูและ


พัฒนาไมมีท่ีสิ้นสุด โดยตอง (Refresion learning) หมายความวา ตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ของตนเองตลอดเวลา และแนวความคิดเชิงวิจารณ (critical thinking) คือการวิจารณโดยไมมี


ขอเสนอแนะจะไมเกิดประโยชนอะไร การคิดเชิงวิเคราะหเปนส่ิงท่ีสําคัญทําใหทราบไดวาท่ีวิจารณนั้น


มีความตองการอะไร 


 ขอคิดสะทอนคานิยม Values พฤติกรรมของคน ๖ ประการ คือ 
 ๑. Value Sensitivity คนเรามีความออนไหวกับคานิยม ซึ่งเปนส่ิงท่ีกอใหเกิด Conflict 
ความขัดแยงไดงาย เพราะทุกคนมีแนวโนมท่ีจะวิจารณหรือหาจุดออนของคนอยูเสมอ โดยไม


พยายามหาทางออกวาท่ีถูกตองควรเปนอยางไร จึงตองพัฒนาใหคนมีแนวคิดอีกดานหนึ่งคูขนานกัน


ไปดวย (Parallel thinking)  
 ๒. Unseen Values คานิยมท่ีมองไมเห็น การเขารับการอบรมทําใหมีการสรางคานิยมใหม ๆ 


เพ่ือปรับ-เพ่ิม Values ใหPerfect Person 
 ๓. Elimination คือ การประเมินทางเลือกตาง ๆ โดยไมใชความรูสึกชอบหรือไมชอบในการ


ตัดสินใจ Values Elimination 
 ๔. Conflict of Values คานิยมท่ีขัดแยงกัน เนื่องจาก Priorites ของแตละคนแตกตางกัน
จึงควรปรับใหสอดคลองกัน 


 ๕. Value Size การใหความสําคัญของแตละเร่ืองในแตละคนไมเทากัน  
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 ๖. Strength Value ความแข็งแกรงของ Values ตอการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล บางคนก็มี 


Procession สูงมาก คานิยมนี้จะมองไมเห็นคานิยมอ่ืน แตถามีความออนไหวก็จะสามารถปรับเขากับ


ผูอ่ืนได 
 การพัฒนาเพ่ือการปรับเปล่ียนตองมี Change และตองทํางานสนับสนุนผูใตบังคับบัญชามาก


ข้ึน  ดังนั้น การบริหารจัดการโดยยึดหลักคานิยม Value จึงมีความสําคัญมากและเคร่ืองมือท่ี


สมัยใหมในการบริหารเพ่ือใหมีการเรียนรูส่ิงใหม ๆ เรียนรูเคร่ืองมือ ส่ิงแวดลอม องคกร ยอมเปน


การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 


 
    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 
เร่ือง การปฏิรูปทองถิ่น 
บรรยายโดย : ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 
สรุปโดย นางสาวนิติพร ตันวิไลย 
 


    
 
 การมีราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เปนลักษณะอยางหนึ่งของระบบ


การเมืองการปกครองของไทย ประเทศบางประเทศที่เปนสมาพันธรัฐ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 


ประเทศเยอรมัน ประเทศแคนาดา ไมมีระบบการปกครองราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 


และราชการสวนทองถ่ิน ดังเชนประเทศไทย และเม่ือกลาวถึง “รัฐ” รัฐจะมี ๒ ประเภท คือ ประเทศท่ี


เปนรัฐรวมหรือสมาพันธรัฐ กับประเทศท่ีเปนรัฐเดี่ยว รัฐรวมจะมีการปกครองระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ 


และทองถ่ิน 
 การจัดระบบราชการของไทย  ประเทศไทยมีลักษณะเปนรัฐเดี่ยว มีการแบงการปกครอง


ออกเปน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค เปนทางการในสมัยรัชกาลท่ี ๕ และราชการสวนทองถ่ิน 


ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๗ หลังป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา โดยมีเหตุผลดังนี ้
 ๑. ราชการสวนกลาง การมีระบบราชการสวนกลางโดยไมมีราชการสวนภูมิภาคและราชการ


สวนทองถ่ินจะทําใหการตัดสินใจในการบริหารราชการของประเทศ มุงไปอยูท่ีสวนกลางประการเดียว 


ดวยวิธีการรับฟงเฉพาะขอมูลท่ีไดมาจากการรายงานของคนในพ้ืนท่ีตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาการบริหาร


ราชการที่ไมเหมาะสมเนื่องจากคนในทองถ่ินนั้นไมไดปกครองตนเอง ประชาธิปไตยยอมไมเกิดการ


พัฒนาข้ึน 
 ๒. ราชการสวนภูมิภาค เปนระบบการแตงตั้งบุคลากรจากราชการสวนกลางเพ่ือไปปกครอง


ในจังหวัดตาง ๆ โดยไมไดเนนวาตองเปนคนในพ้ืนท่ีนั้น ทําใหการบริหารงานมีความรวดเร็ว 


เหมาะสม และเปนประชาธิปไตย 
 ๓. ราชการสวนทองถ่ิน เปนระบบการปกครองของไทยท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการเลือกตั้ง ทําให


เกิดความเหมาะสมและเปนประชาธิปไตย 
 ปญหาคือ ระบบราชการของไทยท้ัง ๓ ดังกลาวมีภาระหนาท่ี งบประมาณ และอัตรากําลัง


เหมาะสมหรือไม หรือวาควรจะจัดระบบราชการของไทยใหเปนรูปแบบอ่ืนหรือไม 
 คําตอบคือ ระบบราชการของไทยมีการรวมศูนยอํานาจอยูท่ีราชการสวนกลางฐานใหญมาก มี


ท้ังงาน เงิน และคน จํานวนมาก ราชการสวนภูมิภาคใหญพอสมควร และราชการสวนทองถิ่นเปน


หนวยงานท่ีมีงาน เงิน คน นอยท่ีสุด  
กลาง 


 
ภูมิภาค 


 
ทองถ่ิน 


๖๐% 


๓๐% 


๑๐% 
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 ระบบราชการสวนกลางจะทํางานทุกประเภทไมวาเร่ืองใหญหรือเร่ืองเล็ก  กลาวคือ การ


จัดการศึกษาทุกระดับ การปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การขุดบอน้าํ


บาดาล ดูแลลําน้ํา เปนตน โดยมีสัดสวน ๖๐:๓๐:๑๐ เปนระบบท่ีประชาชนพึงประสงคหรือไม 
 ระบบราชการของไทยที่พึงประสงค คือ ระบบราชการสวนกลางท่ีมีขนาดเล็ก ๆ จะเหมาะสม


กวาหรือไม เนื่องจากประเทศท่ีเจริญแลวการจัดการศึกษาเปนเร่ืองของทองถ่ินท้ังส้ิน ประเทศไทยจะ


มีการเปล่ียนแปลงระบบใหราชการสวนทองถ่ินจัดทําบริการสาธารณะหรือไม 
 ปจจุบันผูท่ีรับผิดชอบการพัฒนาประเทศ เห็นวา สัดสวนของอํานาจหนาท่ีปฏิบัติราชการของไทย


ควรเปนระบบท่ีมีการกระจายอํานาจใหทองถ่ินไดบริหารราชการอยางเหมาะสม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทางแกไขปญหาคือ เม่ือสัดสวนของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลในราชการ


สวนกลาง ๖๐% ราชการสวนภูมิภาค ๓๐% และราชการสวนทองถ่ิน ๑๐% เปนสัดสวนท่ีมีปญหา  


ดังนั้น การแกไขปญหาโดยนําระบบราชการท่ีพึงประสงคของประเทศไทย เรียกวา “การปฏิรูป
ราชการ” การปฏิรูปราชการมีหลายมิติ คือ การปฏิรูปโครงสราง การปฏิรูปวิธีการ และการปฏิรูป


งบประมาณ  
 การปฏิรูปโครงสรางของราชการตองดําเนินการดังนี้ 
 ๑. ปฏิรูประบบราชการสวนกลาง 
 ๒. ปฏิรูประบบราชการสวนภูมิภาค (คือการปฏิรูปราชการสวนกลางไปพรอม ๆ กัน) 
 ๓. ปฏิรูประบบราชการสวนทองถ่ิน (คือนํางาน เงิน คน จากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค


มาใหทองถ่ิน) 
 นักรัฐศาสตร เห็นวา การปฏิรูปราชการสวนกลางตองมีการควบ ยุบรวมกัน การตั้ง 


สวนราชการใหม การแยกแยะกระทรวง ทบวง กรม โดยไมไดใหความสนใจประเด็นเร่ืองประเทศไทย


ยังสมควรมีกระทรวง ทบวง กรม หรือไม 
 นักนิติศาสตร ใหความสนใจเร่ืองการเปน “นิติบุคคล” ของสวนราชการมีการผลักดันใหมี


การยุบความเปนนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม โดยเห็นวา กระทรวง ทบวง กรม ไมควรมีฐานะ


เปน “นิติบุคคล” และควรมีการแบงอํานาจราชการสวนกลางมาใหราชการสวนภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน 


นักรัฐศาสตรใชคําวา CEO ซึ่งเปน concept เดียวกัน  
 
 


กลาง 
 


ภูมิภาค 
 


ทองถ่ิน 


๑๐% 


๓๐% 


๖๐% 
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 CEO มีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ 
 ๑. ตองการใหมีการโอนงาน เงิน และคน จากราชการสวนกลางมายังสวนภูมิภาค 
 ๒. ตองการคนมาทําหนาท่ีบูรณาการงาน เงิน และคน 
 เรียกวาผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา คือ ผูรับผิดชอบหรือผูประสานงาน


มาบูรณาการ คือหลักการสําคัญของการปฏิรูปทองถ่ิน เรียกวา การกระจายอํานาจ เอางาน เงิน คน 


ของราชการสวนกลางและภูมิภาค มาใหทองถ่ิน  
 การนําอํานาจจากราชการสวนกลางไปใหสวนภูมิภาคเกิดข้ึนแลวท่ีเรียกวาผูวาราชการจังหวัด 


CEO รัฐบาลไมไดกระทําโดยอาศัยกฎหมาย เพราะไมมีใครสมัครใจเสียสละอํานาจของตน การกระจาย


อํานาจจึงตองทําโดยการบังคับ รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหลายฉบับ ฉบับท่ีสําคัญ


คือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ โดยใหอธิบดี ปลัดกระทรวงมอบอํานาจของตน


ใหกับผูวาราชการจังหวัด คือหลักการสําคัญ แตหามมอบอํานาจโดยตรงไปยังผูใตบังคับบัญชา 


คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบกับหลักการแบงอํานาจดังกลาว  อยางไรก็ตาม เม่ือระเบียบสํานัก


นายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีไมใชกฎหมาย อธิบดีหรือปลัดกระทรวงอาจไมทําตามก็ได กรณี


อธิบดีไมมอบอํานาจการกระทําอาจขัดตอมติคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐบาลอาจปลดอธิบดีออกจากตําแหนง


ได จะเห็นไดวา การแบงอํานาจท่ีไมไดกระทําโดยกฎหมาย ทําใหระบบผูวา CEO ไมประสบ


ความสําเร็จเทาท่ีควร 
 การปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘๒-๒๙๐ และพระราชบัญญัติกําหนด


แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ การกระจาย


อํานาจเปนการกระทําตามกฎหมาย แตรัฐบาลใหความสําคัญกับการแบงอํานาจท่ีไมมีกฎหมายให


อํานาจมากกวาการกระจายอํานาจ ในขอเท็จจริงทําใหการกระจายอํานาจประสบความสําเร็จนอยกวา


เพราะรัฐบาลใหความสําคัญนอยกวา ตัวอยางเชน กฎหมายบัญญัติวาโรงเรียนตองไปอยูกับทองถ่ิน 


แตโรงเรียนไมไปอยูกับทองถิ่นผิดกฎหมายหรือไม  สรุปคือ การแบงอํานาจหรือการกระจายอํานาจ


จะบรรลุวัตถุประสงคหรือไมไมไดข้ึนอยูกับกฎหมายระดับใด ขอสังเกตคือ กฎหมายท่ีออกโดย


รัฐธรรมนูญกลับประสบความสําเร็จนอยกวา 
 รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๒-๒๙๐ บัญญัติเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 ๑. โครงสรางของทองถ่ิน 
 ๒. อํานาจหนาท่ีของทองถิ่น 
 ๓. รายไดของทองถ่ิน 
 ๔. การบริหารงานบุคคลของทองถิ่น 
 ๕. การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 
 ๖. การกํากับดูแลทองถ่ิน 
 


     
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การปรับปรุงระบบงานใหสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 


บรรยายโดย : นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล และนายชัยยุทธ กมลศิริสกุล 


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นายดํารง วงศสัตยนนท 
 


    
 
๔. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 


 ถือเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ซึ่งมี ๒ ดาน คือ 


ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และความคุมคาทางสังคม บางคร้ังไมคุมคาทางเศรษฐกิจหรือการลงทุน 


แตคุมคาทางสังคมก็ควรทํา 


 วิธีการดําเนินการ มีหลายลักษณะ 


 - การจัดทําบัญชีตนทุนรายจายตอหนวย ซึ่งสามารถนํามาพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง


หนวยงานได หากสูงเกินไปก็ตองลดตนทุนรายจายตอหนวย 
 - การจัดซื้อจัดจาง ไมตองถือราคาต่ําสุดเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหเกิด


ประสิทธิภาพและความคุมคาอยางแทจริง โดยพิจารณาถึงการบํารุงรักษา คุณภาพ การใหบริการ 


ความคุมคาในระยะยาว 
 - การกําหนดระยะเวลาในการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบระหวางสวนราชการ กรณี


หนวยงานราชการขออนุมัติอนุญาตหรือขอความเห็นชอบไปยังอีกหนวยราชการหนึ่ง กําหนดใหหนวย


ราชการมีหนาท่ีแจงผลการพิจารณาภายในระยะเวลา ๑๕ วัน (ยกเวนกรณีมีกฎหมายกําหนดไวเปน


อยางอ่ืน) 
 - มติของคณะกรรมการฯ ใหมีผลผูกพันสวนราชการท่ีมีผูแทนอยูในคณะกรรมการแมวาจะ


เขารวมหรือไมเขารวมประชุมก็ตาม 
 - ใหผูบังคับบัญชาส่ังงานเปนลายลักษณอักษร แตในกรณีจําเปนไมอาจท่ีส่ังงานดวยลาย


ลักษณอักษรใหผูใตบังคับบัญชารายงานผลการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรโดยระบุคําส่ังดวย


วาจาของผูบังคับบัญชา 
 
๕. การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 


 สวนราชการตางๆ มีหนาท่ีพิจารณาปรับปรุงระบบงานของตนเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 


และจัดทําขอเสนอสงให ก.พ.ร. พิจารณาขณะนี้มีหลายหนวยงานดําเนินการไดเปนผลสําเร็จอยางดี 


เชน การทําหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศ การเสียภาษีรถยนตประจําปของกรมการ


ขนสงทางบก การออกหนังสือรับรองความประพฤติของสํานักงานตํารวจสันติบาล 
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 การจัดตั้งศูนยบริการรวม เดิมจัดตั้งเปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ มีเจาหนาท่ีจากหลาย


หนวยงานประจําในศูนย แตเม่ือดําเนินการไปแลว พบวางานนอยลงขณะท่ีเจาหนาท่ีมีจํานวนมาก


เนื่องจากมาจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงปรับปรุงใหมใหมีเจาหนาท่ีบางสวนหรือบางหนวยงาน 


แตเปนผูท่ีมีความรูในงานของทุกหนวยงานสามารถรับเร่ืองและใหคําแนะนําได เม่ือรับเร่ืองแลวจะสง


ตอไปใหกับหนวยงานเจาของเร่ืองเปนผูพิจารณาตอไป ทําใหประชาชนไดรับความสะดวก เนื่องจาก


มาติดตอเพียงแหงเดียว สามารถทําไดหลายเร่ือง เปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานได 
 นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ ท่ีสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานได แตอยางไรก็ตามสิ่งท่ีควร


ดําเนินการควบคูไปดวยไดแกการพัฒนาทัศนคติ หรือจิตสํานึกในการทํางานของขาราชการ ซึ่งจะทํา


ใหเกิดความประทับใจแกประชาชนผูมาติดตอ 
 


๖. การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 


 การยกเลิกภารกิจหรือสวนราชการทีไมมีความจําเปนแลว ซึ่งในการปฏิรูปโครงสรางสวน


ราชการที่ผานมาไดมีการยุบเลิกไปหลายหนวยงาน เชน ร.พ.ช. โดยโอนงานไปใหกับสวนราชการอื่น 


การปรับปรุงภารกิจจะตองมีการพิจารณาทบทวนเหตุผลความจําเปนของภารกิจและสวนราชการอยู


เปนประจํา 
 การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย เปนวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงภารกิจ ซึ่งมีการ


ยกเลิกกฎหมาย เพ่ือปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆ ซึ่งไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย


ข้ึนมาทําหนาท่ีดังกลาว นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ ตามพระราชกฤษฎีกา 
 


๗. การอํานวยความสะดวกและการสนองความตองการของประชาชน 


 การจัดระบบวิธีการบริหารใหตอบสนองความตองการของประชาชน 
 
๘. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 


 เพ่ือใหผลตอบแทนแกสวนราชการและขาราชการตามผลการปฏิบัติงานโดยมีเปาหมายใช


สําหรับทุกตําแหนงหรือทุกคณะ ซึ่งมีวิธีการคือ การจัดทําความตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน การ


ประเมินผลโดยผูประเมินอิสระ และการใหรางวัลตอบแทน  
 
๙. บทเบ็ดเตล็ด 


 เปนกรณีท่ีใหโอกาสในการกําหนดมาตรการอื่นเพ่ิมเติม  
การวัดผลการปฏิบัติงาน จะพิจารณาแบบเชิงระบบโดยพิจารณาถึงปจจัยนําเขา (Input) ผาน


กระบวนการ (Process) และไดผลผลิต (Output) รวมท้ังผลลัพธ (Outcomes) เคร่ืองมือท่ีใชวัด


การทํางานของหนวยงานคือ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาเปน ๔ มติ คือ 


 ๑. การใชจายเงิน (Financial perspective) เชน ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวมถึง


การทุจริต 


 ๒. องคประกอบภายในองคกร (Internal perspective) เชน การจัดองคกร กระบวนการ


ทํางาน การบริหารงานบุคคล 







 ๓


๓. ผูมีสวนเก่ียวของภายนอกองคกร (External perspective) เชน ลูกคาหรือผูรับบริการ  


๔. นวัตกรรม (Innovation perspective) เชน การปรับปรุงเปล่ียนแปลง ความคิดริเร่ิม  


 


 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง หลักหมายท่ีทําใหองคกร


บรรลุวิสัยทัศน เปนเคร่ืองช้ีแนวทางในการปฏิบัติงานโดยนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติท่ีมีความชัดเจน 


 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators หรือ KPIS) หมายถึง 


คาท่ีวัดจากผลการปฏิบัติงานเพ่ือแสดงความคืบหนาของการบรรลุผลตาม CSF  


 กระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม สําหรับขาราชการยุคใหม ไดแก การปรับตัวอยาง


ตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอผลงานตอประชาชน ความเปนประชาธิปไตย มุงเนนผลงาน มีศีลธรรม 


คุณธรรม ทํางานเชิงรุก มีศักดิ์ศรี (คํายอคือ I AM READY) 


การบริหารรัฐกิจแนวใหม มีข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ  


 ๑. การกําหนดยุทธศาสตร โดยใชการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง หรือ SWOT Analysis 
 ๒. การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ กําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 ๓. การติดตามประเมินผล 
 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ จะตองพิจารณาใน ๒ สวนสําคัญ คือ ๑. กระบวนการทํางาน ซึ่ง


พิจารณาออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีตองการ ๒. องคกรกับบุคลากร จากกระบวนการ


ทํางานท่ีตองการพิจารณาวาจําเปนตองพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากรอยางไรเพ่ือรองรับ


กระบวนการทํางานดังกลาว เม่ือพิจารณาใน ๒ สวนดังกลาวแลว ก็จะจัดทํา Blueprint For Change 
หรือแผนปฏิบัติการเพ่ือขออนุมัติตอไป 
 องคกรท่ีเนนยุทธศาสตร อาศัยการบริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึงประกอบดวย 
 ๑. การบริหารกระบวนการ 
 ๒. กระบวนการบริหารลูกคา มุงท่ีความพึงพอใจและความไววางใจของลูกคา 
 ๓. การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพยท่ีจับตองไมได 
     ๓.๑ ทุนมนุษย แผนพัฒนาทุนมนุษย 
     ๓.๒ ทุนขอมูลสารสนเทศและทุนความรู แผนการใช ICT  
     ๓.๓ ทุนองคกร การจัดการความรู (Individual  Scorecard)  


 การจัดการความรู เปนแนวความคิดในการนําความรูท่ีแตละคนมีอยู (Tacit) มาจัดระบบ


เพ่ือใหมีความชัดเจนและสามารถนําไปใชประโยชนได (Explicit) 
 


 


     
 
 
 
 


 








สรุปการบรรยาย 
เร่ือง เคร่ืองมือและกลไกการปฏิรูประบบราชการ 
บรรยายโดย นางสาวทัศนีย  ดุสิตสทุธิรัตน และนางสาวขนิษฐา สดุกังวาล 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 
สรุปโดย นายประเสริฐ สุขสบาย 
 


    
 
แนวทางภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ๒๕๔๕ 
 ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา เม่ือกลาวถึงการปฏิรูป


ระบบราชการจะตองกลาวถึงหลาย ๆ เร่ือง ดังนั้นจึงไดใชคําใหมวา การพัฒนาระบบราชการไทย 
 ไดมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖-พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือใหการ


ดําเนินงานพัฒนาระบบราชการไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรกําหนดยุทธศาสตรการ


พัฒนาท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงกัน อันประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ คือ 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางานโดยมีมาตรการตาง ๆ คือ  
 ๑.๑ วางเง่ือนไขใหสวนราชการตาง ๆ นําระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มาประยุกตใช


อยางจริงจัง 
 ๑.๒ ใหแตละสวนราชการกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ


มาตรฐานในการใหบริการและการพัฒนาองคการ 
 ๑.๓ ปรับเปล่ียนระบบควบคุมภายในของสวนราชการใหมีความทันสมัยมากข้ึน 
 ๑.๔ ปรับปรุงระบบการประเมินการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงวาดวย


ผลงานประจําป 
 ๑.๕ ใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผนดําเนินงาน/โครงการตาง ๆ อยางเปนระบบ 


และสมํ่าเสมอ 
 ๑.๖ ใหมีกระบวนการปรึกษาหารือ การรับรอง และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 ๑.๗ ใหแตละสวนราชการเสนอแผนในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของ


ราชการท่ีลาสมัย 
 ๑.๘ พยายามลดการผูกขาดของหนวยราชการในการเปนผูใหบริการสาธารณะเองลง เปด


โอกาสใหภาคเอกชน องคการพัฒนาไมแสวงหากําไร และองคกรประชาสังคม สามารถคัดคานและ


เขามาดําเนินการแขงขันได 
 ๑.๙ ใหมีการจัดทําแนวทาง และคูมือการบริหารราชการท่ีด ี
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน โดยมีมาตรการตาง ๆ 


คือ 


 ๒.๑ มุงเนนการจัดระเบียบโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน ในเชิงบูรณาการ 
 ๒.๒ ใหมีการทบทวนจัดโครงสรางองคการของกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ใหมีความ


เหมาะสมมากข้ึน 







 ๒.๓ ทบทวนปรับปรุงโครงสราง และพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค 


เพ่ือใหจังหวัดเปนองคการที่มีสมรรถนะสูง 
 ๒.๔ ทบทวนระบบการบริหารบุคคลในราชการบริหารสวนภูมิภาค เพ่ือใหสอดคลองกับ


ความหลากหลายในการจัดรูปแบบใหมของภูมิภาค 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ โดยมีมาตรการตาง ๆ คือ 


 ๓.๑ ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหม 
 ๓.๒ ปรับเปล่ียนระบบการงบประมาณใหสอดรับกับการบริหารราชการแผนดินแนวใหม 
 ๓.๓ ใหมีการวางแผนยุทธศาสตร แผนงาน การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีหรืออณูภูมิภาคในเชิงบูรณาการ 
 ๓.๔ เปดโอกาสใหแตละสวนราชการทําความตกลงเปนการลวงหนา 
 ๓.๕ พิจารณาความเปนไปในการตรวจสอบและแปลงสินทรัพยของสวนราชการ 
 ๓.๖ ใหแตละสวนราชการ จัดทําแผนการใชจายเงินรายเดือนหรือรายไตรมาส 
 ๓.๗ เรงปรับปรุงระบบบัญชีของสวนราชการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล 
 ๓.๘ วางระเบียบเพ่ือเปดโอกาสใหแตละสวนราชการสามารถดําเนินกิจกรรมบางอยางเพ่ือหา


รายไดของตนเองไวใชประโยชนในการพัฒนาองคการและเสริมแรงจูงใจ 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม โดยมีมาตรการ


ตาง ๆ คือ 


 ๔.๑ เรงสรรหาบุคลากรผูมีความสามารถสูงหรือระดับหัวกะทิเขาสูระบบราชการไทย 
 ๔.๒ พิจารณาความเปนไปได ของการนําระบบการเลือกสรรระบบเปด 
 ๔.๓ ทบทวนและปรับเปล่ียนระบบการจําแนกตําแหนง 
 ๔.๔ เพ่ิมผลิตภาพของขาราชการ 
 ๔.๕ ใหแตละสวนราชการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร 
 ๔.๖ ปรับปรุงขีดสมรรถนะของศูนยพัฒนาและโอนถายบุคลากรภาครัฐ 
 ๔.๗ พัฒนากลไกและกระบวนการในการรักษาและปกปองระบบคุณธรรมในวงราชการ 
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม โดยมีมาตรการตาง ๆ 


คือ 


 ๕.๑ สรางรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองของกลุมเปาหมายท่ีเปนผูบริหารระดับสูงในลักษณะ


การเรียนรูจากประสบการณปฏิบัติจริง ๆ 
 ๕.๒ เสนอแนะ การจัดสภาพแวดลอมในการสรางกระบวนการเรียนรู ของกลุมเปาหมายได


อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๓ ใหแตละสวนราชการจัดทําคําแถลงคานิยามสรางสรรค 
 ๕.๔ สรางการมีสวนรวมในการแสวงหากระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมใหม 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย โดยมีมาตรการตาง ๆ คือ 


 ๖.๑ สนับสนุนใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจพัฒนาตนเองใหเปนองคการสมัยใหม 
 ๖.๒ ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหมีการบริการรัฐบาลอิเลคทรอนิกสท่ีงาย สะดวก 


รวดเร็ว โปรงใส และซื่อสัตยตอผูใชบริการ 
 ๖.๓ สงเสริมและกําหนดมาตรฐานการใหบริการของรัฐในระดับสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพ


ถูกตอง และรวดเร็ว 







 ๖.๔ ใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎที่เปนอุปสรรคตอการบริหารงาน 
 ยุทธศาสตรที่ ๗ การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยมีมาตรการตาง ๆ 


คือ  


 ๗.๑ สงเสริมใหหนวยราชการไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีของรัฐในการการปฏิบัติราชการตาม


เจตนารมณของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม 
 ๗.๒ วางหลักเกณฑใหแตละสวนราชการ จัดใหมีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน 
 ๗.๓ ใหมีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน 
 ๗.๔ ใหมีอาสาสมัครภาคประชาชนเขามารวมทํางานกับขาราชการ 
 ๗.๕ ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลของสวนราชการไดงาย โดยใหลงขอมูลเปดเผยในเว็บไซด 
 ๗.๖ กําหนดใหความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน


ระบบราชการเปนตัวช้ีวัดหนึ่งในการบริหารงานท่ีดีของสวนราชการ 
 การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ
 ในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) ไปสูการ


ปฏิบัติอยางประสบความสําเร็จนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยเก้ือหนุนหลายประการคือ 
 ๑. ภาวะผูนําและความเปนเจาของในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 ๒. การแกไขกฎหมายอันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบราชการ 
 ๓. การเช่ือมโยงและบูรณาการสรรพกําลังของทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบราชการ 
 ๔. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบราชการใหแกสวนราชการตาง ๆ  
 เคร่ืองมือในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 


 ในการผลักดันใหมีการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไปสูการปฏิบัตินั้น จะ


อาศัยเคร่ืองมือตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 ๑. การตราและบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการท่ีด ี
 ๒. การใชวิธีสรางแรงจูงใจในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพ่ือกระตุนใหหนวยงานตาง ๆ 


สมัครใจคิดคน วิธีการและวางเปาหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ๓. การสรางกระแสแรงกดดันจากบุคคลภายนอก เพ่ือเรงรัดใหหนวยราชการตองดําเนินการ


ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการทํางานของตนเองอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 ๔. การจัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการของ ก.พ.ร. เพ่ือเปดเผย


ขอเท็จจริงเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของสวนราชการตาง ๆ ใหแกคณะรัฐมนตรี


และรัฐสภา 
 


     
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง ประเด็นรวมสมัยเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมาย 


บรรยายโดย : ศ.วิชา มหาคุณ 


วันเสารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นายสุกิจ คัชมาตย 
 


    
 
จริยธรรม 


จริยธรรมกับคุณธรรม 


จริยธรรม (Ethies) 
คุณธรรม (Moral) 
คุณธรรมหรือศีลธรรมเปนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
จริยธรรม มีความหมายกวางๆ 


จริยธรรม คือ แบบแผนการดํารงชีวิตของมนุษยท่ีประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ ท่ี


จะตองมีความประพฤติในทางที่ถูกตองตรงตามหลักศีลธรรมหรือหลักคุณธรรม เชน 
 - กรณีท่ีเปนนักกฎหมายจะตองมีจริยธรรมหรือคุณธรรมเขมขนกวาศีลธรรมหรือคุณธรรม


ของมนุษยโดยทั่วไป 
- เปนผูพิพากษายอมตองมีจริยธรรมหรือคุณธรรมเขมขนกวากฎหมายอื่นๆ ข้ึนไปอีก 
จริยธรรมเปนส่ิงท่ีตองมีขาดไมไดในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติงาน แตจริยธรรมอาจมี


ความแตกตางกันออกไปในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหนาท่ี เชน 
 ตํารวจท่ีเปนผูรักษากฎหมาย การใชดุลพินิจ นอกจากจะตองมีคุณธรรมหรือศีลธรรมอยูในใจ


ท่ีจะตองไมคดโกงไมรังแกไมทําความเดือดรอนใหผูอ่ืน แลวยังตองเปนผูปกปองคุมครองดูแล 


คุมครองผูท่ีถูกรังแก 
 จริยธรรมของนิติกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกรมกองตางๆ มีกรอบในการปฏิบัติงานและวินัยของ


ขาราชการพลเรือนบังคับอยู 


วินัยเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหผูอยูในสายงานประพฤติปฏิบัติ 


วินัยเปนจริยธรรมระดับพ้ืนฐานหรือระดับเบ้ืองตนของผูปฏิบัติงาน หรือเปนจริยธรรมใน


แงทางกายภาพ (Phicical) แตในสวนของผูมีวิชาชีพแลวตองมี spirit หรือมีทางจิตใจ คือสูงกวา


ทางกายภาพ เรียกวามีอุดมการณ เชน การที่จะใหความยุติธรรมโดยเสมอกัน การใหความเปน


ธรรมกับผูคน 
 


ความเปนธรรม คืออะไร 


 ความเปนธรรมมีอยู ๒ ชนิด 


 ๑. ความเปนธรรมตามธรรมชาต ิ







 ๒


 ๒. ความเปนธรรมท่ีบัญญัติไวเปนกฎหมาย คือ ความเปนธรรมท่ีบัญญัติไวเปนกฎเกณฑ ฉะนั้น


ความเปนธรรมมิไดมีบัญญัติไวแตเฉพาะในตัวบทกฎหมายการใชบังคับกฎหมายตองใหถูกบังคับใช


ทราบหรือรูถึงการท่ีจะถูกบังคับใชดวย 


 นักปราชญทางกฎหมายกําหนดวาความเปนธรรมมีอยู ๒ ชนิด 


 ๑. ความเปนธรรมชนิดการจัดสรรแบงปน 


     ๒. ความเปนธรรมในลักษณะของการชดเชย เชน การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนผูท่ีไดรับ


การพิจารณา เล่ือนข้ันกรณีพิเศษหากจํานวนเม็ดเงินไมพอก็ตองพิจารณาชดเชยไดดานอ่ืน เชน กรณีการ


พิจารณาเลื่อนข้ันท่ีสูงข้ึน 


 อันแรกเปนเร่ืองของจิตใจ (Mental) แตท่ีสูงไปกวานั้น คือ ระดับจิตวิญญาณ (Spilitual)  


 ๑. เร่ืองของจิตวิญญาณของผูใหบริการ (service mind) การแสดงออกของผูมีจิตวิญญาณของผู


ใหบริการ เชน การเสียสละ ผูใหบริการกับผูอ่ืนตองมีความเสียสละ ตองมีจิตวิญญาณ ผูใหบริการตอง


พิจารณาท่ีการแสดงออกของผูใหบริการท่ีมี service mind สูงจะทําทันที โดยไมตองคํานึงถึงผลลัพธท่ีจะ


ได เชน การเสียสละทํางานใหกับผูขอรับบริการใหแลวเสร็จในทันทีไมตองใหเขามาอีกในวันหลัง 
 ๒. การท่ีเราเปนผูมีความหมาย (mean) หมายถึงการท่ีเราทํางานใหมีความหมายในท่ีแหงนั้น 


สถานท่ีแหงนั้น กลาวคือเปนคนที่มีประโยชน มีคุณคาเปนส่ิงท่ีเปนความตองการสถานที่แหงนั้น ไดแก 


การที่เปนผูมีความรู เชน นิติกร มีความสําคัญมากสําหรับผูบังคับบัญชาสําหรับหนวยงาน ตองมีความรู


ความชํานาญความเช่ียวชาญ ในกฎหมายของหนวยงานท่ีคนรับผิดชอบ 
 Mean เปนเร่ืองของจิตวิญญาณที่ประกอบข้ึนหลายสวน ท่ีทําใหบุคคลมีความหมายสําหรับ


สถานท่ีแหงนั้น เชน 
 ๑. ความสุภาพออนโยน 
 ๒. การปฏิบัติตอผูอ่ืนท่ีไมเลือกปฏิบัติ 
 ๓. ความชัดเจน แจมแจงท่ีแสดงออก 
 ๔. ความสงางาม 
 ๕. ความมีเสนห 
 ๖. ความรูท่ีให 
 เปนส่ิงท่ีสรางข้ึนได ฝกฝนอบรม บมเพราะใหบังเกิดข้ึนได แตจะบังคับขูเข็นกันไมได 
 จริยธรรมในข้ันตน ตองปฏิบัติ 
 จริยธรรมในข้ันกลาง พึงปฏิบัต ิ
 จริยธรรมในข้ันสูง เปนอุดมการณท่ีควรไปใหถึง 
 
จริยธรรม มีแนวคิด แยกออกเปน ๒ แนวทาง 


 ๑. จริยธรรมเปนแงของคุณคา 
 ๒. จริยธรรมในแงของภาระหนาท่ี 
 จริยธรรมในแงของภาระหนาท่ี หมายถึง หนาท่ีจะปฏิบัติในเร่ืองใดตองมีจริยธรรมกํากับ


ภาระหนาท่ีในเร่ืองนั้น กลาวคือ มองภาระหนาท่ีเปนหลัก 







 ๓


จริยธรรม ๒ สวน เปนการมองอยางตอเนื่องกัน กลาวคือ ตองมองท่ี ๒ สวน 


 ภาระหนาที่ เปนการมองในระดับข้ันตนของการปฏิบัติงาน 


 คุณคา เปนการมองในผลของการปฏิบัติงาน เชน การรักษาพยาบาลตองรักษาโดยใชวิชาชีพ


อยางเดียวไมลวงละเมิดตอผูเขารับการรักษา ตองรักษาโดยความสุจริต ความซ่ือสัตยตอหนาท่ี ไมมีการ


เรียกผลประโยชนอ่ืนใด 
 ในสวนของคุณคาคือ ผล คือตองใหผูเขารับการรักษาหายจากอาการปวย 
 การใหผูปวยหายจากการปวย เปนจริยธรรมข้ันสูงสุด ฉะนั้น จึงตองมองท้ัง ๒ อยางประกอบกัน 


มิใชมุงตอภาระหนาท่ีโดยไมคํานึงวา ผูปวยจะหายหรือไม 
 จริยธรรมเปนมาตรฐานความประพฤติของมนุษย อาจมีความเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยท่ี


เปล่ียนไปได เชน มีคําพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยวา การฮั้วประมูลกันเปนการกระทําโดยชอบ เปน


พาณิชยนโยบาย เปนความตกลงของคูกรณีไมขัดตองรัฐประศาสนโยบายของรัฐ ตอมาอีก ๑๐ ป ศาลฎีกา


วินิจฉัยวา การฮั้วประมูลขัดตอรัฐประศาสนโยบายของรัฐ ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี


ของประชาชน เปนโมฆะ มาตรฐานทางจริยธรรมเปล่ียนแปลงโดยคําพิพากษาของศาล 
 ตอมามีการออกกฎหมายหามฮั้วประมูลกัน ซึ่งอยูในความดูแลของ ป.ป.ช. หากฝาฝนท่ีมี


ความผิดถึงข้ันจําคุก มีการตัดคูแขงออกจากการประมูลเปนการขัดตอรัฐประศาสนโยบาย กลาวคือ 


ทําใหรัฐตองเสียงบประมาณในการกอสรางสูงมาก 
 


     
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การพัฒนากฎหมาย 


บรรยายโดย : นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน 


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


สรุปการบรรยายโดย นายดํารง วงศสัตยนนท 
 


    
 
๑. ความหมายของการพัฒนากฎหมาย 


 ๑.๑ การพัฒนากับกฎหมาย 


 ๑.๒ กฎหมายคือ กฎท่ีสถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนจากจารีต


ประเพณีอันเปนท่ียอมรับ เพ่ือใชในการบริหารประเทศหรือใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามหรือกําหนด


ระเบียบความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ 


 ๑.๓ ประเภทหรือลําดับช้ันของกฎหมาย ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 


ประกาศ ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัต ิ


 ๑.๔ กฎหมายตางกับกฎ ถาพิจารณาลําดับช้ันแลว กฎหมายไดแก พระราชบัญญัติ พระราช


กําหนดข้ึนไปจนถึงรัฐธรรมนูญ แตกฎจะเปนกฎหมายระดับรองตั้งแตพระราชกฤษฎีกาลงมาเปน


กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือหลักเกณฑที่มีผลบังคับเปนการท่ัวไป 


กฎตองมีกฎหมายรองรับหรือใหอํานาจไว 
 
๒. การพัฒนากฎหมายมีความหมายครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 


 ๒.๑ การพัฒนากระบวนการตรากฎหมาย 


 ๒.๒ การพัฒนานักกฎหมาย 


 ๒.๓ การพัฒนาตัวบทกฎหมาย 


 ๒.๔ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 
 ๒.๑ การพัฒนากระบวนการตรากฎหมาย 


  (๑) วัตถุประสงค เพ่ือใหการตรากฎหมายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  (๒) การพัฒนากระบวนการตรากฎหมายในฝายนิติบัญญัติ มีการดําเนินการใน


หลายลักษณะ เชน การจัดทําแผนนิติบัญญัติ การกําหนดใหมีสมัยประชุมนิติบัญญัติ (พิจารณาเฉพาะ


รางกฎหมายเทานั้น) เปนตน 
  (๓) การพัฒนากระบวนการตรากฎหมายในฝายบริหาร มีเคร่ืองมือตาง ๆ เชน การ


จัดทําคูมือตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การจัดทําคูมือการรางกฎหมายและแบบของ


กฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ


คณะรัฐมนตรี เปนตน 
 







 ๒


 ๒.๒ การพัฒนานักกฎหมาย ตองพัฒนาใน ๓ ลักษณะคือ 


  (๑) เพ่ิมพูนความรู 
  (๒) เพ่ิมพูนประสบการณ 
  (๓) เพ่ิมพูนความกาวหนาและคาตอบแทน 


 ๒.๓ การพัฒนาตัวบทกฎหมาย 


  (๑) ลักษณะของการพัฒนาตัวบทกฎหมาย 


- การยกเลิกกฎหมายท่ีไมมีการบังคับใช 
- การพัฒนากฎหมายที่มีอยูแลวใหดีข้ึน 


- การพัฒนากฎหมายที่มีอยูแลวใหเหมาะสมกับยุคสมัย 


- การพัฒนาเร่ืองใหม ๆ ใหเปนกฎหมาย 
  (๒) องคกรท่ีมีบทบาทสําคัญ 


- คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย มีหนาท่ีกําหนดปญหาและหาทางแกไข โดย


การจัดทําเปนโครงการศึกษาวิจัย ใหผูวิจัยรับไปดําเนินการ ใชจายเงินจากกองทุนหมุนเวียนซ่ึงมี


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาท่ีฝายเลขานุการ 


- คณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมาย ทําหนาท่ีศึกษา


ปญหากฎหมายท่ีมีผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดิน เปนการศึกษากฎหมายทั้งระบบ โดยให


กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายข้ึนมาพิจารณาศึกษาปญหากฎหมายท่ี


ตนรับผิดชอบและขอเสนอในการแกไข ยกเลิก หรือใหมีกฎหมายใหม ซึ่งจะมีกรอบหรือแนวทางใน


การพัฒนากฎหมายใหแตละหนวยงานนําไปพิจารณา 


- สภาวิจัยแหงชาติ ทําหนาท่ีศึกษาวิจัยในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการ


รับผิดชอบในสาขาตาง ๆ รวมท้ังคณะอนุกรรมการสาขานิติศาสตร โดยจะกําหนดโครงการวิจัยและมี


ผูวิจัยรับไปทําการศึกษา 


- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศึกษาพิจารณาปญหาในแตละเร่ืองวามี


ประเด็นปญหาอยางไร เก่ียวกับกฎหมายในเร่ืองใด ท้ังนี้ โดยมีผูทรงคุณวุฒิมารวมปรึกษาหารือเพ่ือ


กําหนดประเด็นปญหา โครงการวิจัยและตัวผูวิจัย 
  (๓) ลักษณะของการพัฒนากฎหมาย มีวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 


- การศึกษาวิจัยท้ังในกรณีท่ีมีตัวบทกฎหมายท่ีใชบังคับอยู หรือยังไมมีการใช
บังคับ แตมักจะประสบปญหาในการศึกษาวิจัย เชน ขาดแคลนนักวิจัยท่ีเปนนักกฎหมาย ขาดแคลน


นักวิจัยเชิงประยุกต ขาดแคลนผูตรวจผลงาน เปนตน 


- การทบทวนกฎหมาย เชน เปล่ียนรูปแบบจากประกาศของคณะปฏิวัติเปน


พระราชบัญญัติ, การยกเลิกกฎหมายซึ่งไมไดใชแลว เปนตน 


- การรับฟงความคิดเห็น เปนวิธีการใหไดมาซึ่งขอมูลในการพัฒนากฎหมาย 


การรับฟงอาจทําเปนการท่ัวไป หรือเฉพาะกลุม 







 ๓


- บุคลากรเจาของเร่ือง การกําหนดตัวผูรับผิดชอบเจาของรางกฎหมายตั้งแต
ตนจนเสร็จ 


 ๒.๔ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 


  (๑) ลักษณะการพัฒนา 


- การจัดองคกรท่ีมีความเ ช่ียวชาญทําหนา ท่ี วินิจ ฉัย ช้ีขาด  เชน  ศาล


รัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง 


- การจัดใหมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในจํานวนท่ีเพียงพอ 
  (๒) ปญหาและอุปสรรค 


- มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานไมเพียงพอ 


- ขาดความเขาใจท่ีถูกตอง เร่ืองเขตอํานาจของแตละองคกร 
- ใชเวลาในการดําเนินการนานเกินไป 


 
๓. ทิศทางการพัฒนากฎหมายในอนาคต  


 การพัฒนาท่ีผานมายังไมเปนระบบ ทําในลักษณะเจาะจงเฉพาะเร่ืองหรือทําตามความจําเปน  


ดังนั้นจึงเปนปญหาวาตอไปการพัฒนากฎหมายจะมีทิศทางไปอยางไร แตอยางไรก็ตาม การพัฒนา


กฎหมายจําเปนตองกระทําควบคูกันไปในหลายลักษณะดังกลาวแลว ซึ่งจะทําใหการพัฒนากฎหมาย


เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จอยางแทจริง 
 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





