บทสัมภาษณพิเศษ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง

ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา๑
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เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หองรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติใหรัฐสภาเปนองคกรผูใชอํานาจ
ดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศ โดยกําหนดให
“รัฐสภา”ประกอบดวย“สภาผูแ ทนราษฎร”
และ “วุ ฒิ ส ภา” และมี ส  ว นราชการ
สังกัดรัฐสภา คือ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภาทําหนาทีส่ นับสนุนงานดานวิชาการ
แกสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิ ภา สําหรับ
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ านดานกฎหมาย
ของรัฐสภาเพือ่ รองรับภารกิจดานนิตบิ ญ
ั ญัติ
ของสมาชิกรัฐสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนัน้ จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาใหมีความ “รอบรู” ในทางวิชาการดานกฎหมาย และ
“รูรอบ” ในวงงานรัฐสภา ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๓๕ จึงกําหนดใหมีตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในการปฏิรูปงาน
ดานกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา โดยตลอดระยะเวลา ๗ ป หลังจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับ๒ ไดมีการดําเนินการอยางตอเนือ่ ง

๑

นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา ปจจุบนั
ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการขาราชการรัฐสภา (รองประธาน ก.ร.) และประธานกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบ
หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา.
๒
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๘ วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป).
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

เพื่อใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติเกิดขึ้นตามเจตนารมณของกฎหมาย และปจจุบันคณะกรรมการ
ขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) ไดมมี ติเห็นชอบรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ พ.ศ. .... ในการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการเขาสูตําแหนงและการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปนที่เรียบรอยแลว๓ ซึ่งการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมาย
นิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ ถือเปนการปฏิรปู งานดานกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาครัง้ สําคัญ และสอดคลอง
กับทิศทางการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรปู ประเทศดานการบริหาร
ราชการแผนดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ในโอกาสนี้ วารสาร “จุลนิติ” จึงขออนุญาตสัมภาษณพิเศษ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ คนทีห่ นึง่ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทํา
ระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัตขิ องสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ซึง่ ถือเปนผูท มี่ สี ว นสําคัญในการผลักดันและขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาบุคลากรดาน
กฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา จนกระทัง่ มีตาํ แหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ กิดขึน้ มาในวันนี้
จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวความคิด ทีม
่ า เหตุผลและความจําเปนของการกําหนด
ตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสวนราชการสังกัดรัฐสภา ตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : แนวความคิ ด ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นกฎหมาย

ของสวนราชการสังกัดรัฐสภานั้น มีจุดเริ่มตนในป พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากสมาชิก
วุฒิสภาตองการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานทางดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา๔ เพื่อใหมีการพิจารณาศึกษา เรื่อง “มาตรการและ
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานทางดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ”๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ
ไดมีความเห็นโดยสรุปวา เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับวงงาน
รัฐสภาเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร โดยเมื่อรางพระราชบัญญัติดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของวุฒสิ ภา เห็นควรใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมรางพระราชบัญญัตติ า ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน การกําหนดตําแหนง

๓

ปจจุบัน ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง หนา ๑๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมีผลใชบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันศุกรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป.
๔
คําสั่งวุฒิสภาที่ ๒๓/๒๕๕๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑.
๕
โปรดดู รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการทีป่ รึกษากฎหมายประธานวุฒสิ ภาครบรอบ ๓ ป (พฤษภาคม ๒๕๕๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รายงานผลการพิจารณาศึกษาปญหาขอกฎหมาย ลําดับที่ ๔๑
เรื่อง “มาตรการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ทางดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสมาชิกวุฒสิ ภาไดอยางมีประสิทธิภาพ ของคณะกรรมการทีป่ รึกษากฎหมายประธานวุฒสิ ภา”, เมษายน ๒๕๕๔.

๒
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บทสัมภาษณพิเศษ

และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา โดยมีการเทียบเคียงจากนักกฎหมายกฤษฎีกา
ตามกฎหมายว า ด ว ยคณะกรรมการกฤษฎี ก า ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น ประโยชน ต  อ การพั ฒ นาความรู 
ความเชีย่ วชาญทางดานกฎหมายใหแกบคุ ลากรสายงานดานนิตกิ รของรัฐสภาตอไป ซึง่ คณะกรรมการฯ
ไดดําเนินการยกรางบทบัญญัติเพื่อรองรับมาตรการดังกลาว โดยมีหลักการ กลาวคือ “กําหนดให
มี ตํ า แหน ง นั ก กฎหมายรั ฐ สภาซึ่ ง เป น บุ ค คลที่ มี ค วามรู  แ ละมี ป ระสบการณ ใ นทางนิ ติ ศ าสตร
การรางกฎหมาย การตรากฎหมาย การปฏิรปู กฎหมาย และหลักการบริหารราชการแผนดิน รวมทัง้
หลักรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยและความเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายตามบทบาทอํานาจหนาที่ของรัฐสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ”
เนื่องจากรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเขาสู
การพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎร นัน้ ไมไดมบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ตประการใด
การคนหาแนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจําเปนของการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
จึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา อันประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา ในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรนั้น สภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... โดยไมไดมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ แตเมื่อสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหวุฒิสภาพิจารณา
ปรากฏวาในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภานั้น สมาชิกวุฒิสภาไดมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
และตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัตอิ ยางกวางขวาง ดังจะเห็นได
จากเอกสารที่เกี่ยวของกับการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา ดังนี้
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๑. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒสิ ภา พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๓๖๖
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา
การบังคับใชขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนผูพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๓๖ โดยมีผลการพิจารณาศึกษา สรุปไดวา เห็นควรใหมีนักกฎหมายรัฐสภา และนักวิชาการ
นิติบัญญัติรัฐสภา ซึ่งพิจารณาแตงตั้งจากขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในการรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย และการบริหารราชการแผนดิน
ความรูเกี่ยวกับระบบกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมาย ความรูทางทฤษฎีหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
หลักนิตธิ รรม การรางและการตีความกฎหมาย ระบบบริหารและการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ของกรรมาธิการ ความสามารถในการประยุกตใชกฎหมาย ความสามารถในการวิจัยทางกฎหมาย
หรื อ เปรี ย บเที ย บกฎหมายทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ มี ป ระสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
๖

ขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖ กําหนดวา
“ขอ ๑๓๖ ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนเกีย่ วกับประโยชนสาธารณะ เมือ่ สภาผูแ ทนราษฎรมีมติรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ใดในวาระที่หนึ่งแลว ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวของ
หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสิบหาคน แลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนเฉพาะกรณีไปก็ได และเมื่อสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระ
ทีส่ ามแลว ใหคณะกรรมาธิการดังกลาวรายงานตอประธานวุฒสิ ภาเปนการดวน ทัง้ นี้ เพือ่ เปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิก
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป”.
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บทสัมภาษณพิเศษ

ดานกฎหมายหรือระบบงานกรรมาธิการ หลักรัฐธรรมนูญและระบบงานนิตบิ ญ
ั ญัติ เปนตน โดยกําหนด
ใหไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใหเพิ่มความไวในรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา
พ.ศ. .... เปนมาตรา ๓๒/๑ ดังนี้
“มาตรา ๓๒/๑ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานกฎหมายของรัฐสภา ใหมี
ตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและมีประสบการณในทางนิติศาสตร
การรางและการตรากฎหมาย การปฏิรูปกฎหมาย หลักการบริหารราชการแผนดิน และหลักรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยเรื่ อ งสิท ธิ เ สรี ภ าพของชนชาวไทย และความเสมอภาค เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นงานด า นกฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา
ใหนักกฎหมายรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราที่คํานวณแลวไมตํ่ากวาคาตอบแทน
ของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา
และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”
“มาตรา ๓๒/๒ เพือ่ ประโยชนในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะกรรมาธิการรัฐสภา
ใหมตี าํ แหนงนักวิชาการนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ เปนขาราชการรัฐสภาสามัญทีม่ คี วามรูด า นการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หลักรัฐธรรมนูญวาดวยรัฐสภา องคกรตามรัฐธรรมนูญ และระบบงาน
นิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะกรรมาธิการรัฐสภา
ใหนักวิชาการนิติบัญญัติไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราที่คํานวณแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ
และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

๒. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....
ในขัน้ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... วุฒสิ ภา พิจารณารางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... นัน้
ชื่อตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติไดปรากฏขึ้นเปนครั้งแรก โดยสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนกรรมาธิการ
เสียงขางนอย คือ นายเจริญ ภักดีวานิช และนางสาวรสนา โตสิตระกูล ไดขอสงวนความเห็นเพิม่ ความ
เปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้
“มาตรา ๓๔/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู
และมีประสบการณในทางนิตศิ าสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน
และระบบงานดานนิติบัญญัติ
เพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านด า นวิ ช าการนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องรั ฐ สภา ให มี
ตําแหนงนักวิชาการรัฐสภาซึง่ เปนขาราชการรัฐสภาสามัญทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณในทางวิชาการดานระบบ
งานนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ในงานดานระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

ใหตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตรา
ตามระเบี ย บที่ ก.ร. กํ า หนด ทั้ ง นี้ โดยเที ย บเคี ย งกั บ อั ต ราค า ตอบแทนของนั ก กฎหมายกฤษฎี ก า
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และนักวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

นอกจากสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ เปนกรรมาธิการเสียงขางนอยทีข่ อสงวนความเห็นในการกําหนด
ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติแลว มีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๓ คน ซึ่งไมไดเปนกรรมาธิการ คือ
นายวิเชียร คันฉอง นายสุริยา ปนจอร และนางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน ไดแปรญัตติใหมีตําแหนง
นักกฎหมายรัฐสภา โดยไดแปรญัตติเพิ่มความเปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้
“มาตรา ๓๔/๑ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสนับสนุนดานการตรากฎหมาย
ของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและมีประสบการณ
ในทางนิติศาสตร การรางและการตรากฎหมาย การปฏิรูปกฎหมาย หลักการบริหารราชการแผนดิน
และหลักรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยและความเสมอภาค เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงาน
ดานการตรากฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา และเพื่อประโยชนในการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินของคณะกรรมาธิการ ใหมีตําแหนงนักวิชาการรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู
ดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หลักรัฐธรรมนูญวาดวยรัฐสภา
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และระบบงานนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินของคณะกรรมาธิการรัฐสภา
ใหนักกฎหมายรัฐสภาและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราที่คํานวณแลว
ไมตํ่ากวาคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา
นักวิชาการรัฐสภา และอัตราเงินเพิม่ สําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาและนักวิชาการรัฐสภาใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

สําหรับคําแปรญัตติของสมาชิกวุฒสิ ภาทัง้ ๓ คน ดังกลาว นัน้ คณะกรรมาธิการฯ ไมเห็นดวย
และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ
ในการนี้ คณะกรรมาธิ ก ารฯ ได มี ข  อ สั ง เกตที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดให มี ตํ า แหน ง
นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ ว  า “การพั ฒ นาศั ก ยภาพงานด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ โ ดยกํ า หนดให มี ตํ า แหน ง
“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” เพื่อรองรับภารกิจงานดานนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
ขาราชการรัฐสภา หรือ ก.ร. ควรกําหนดใหมี “ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” ซึ่งเปนขาราชการ
รัฐสภาสามัญตําแหนงนิตกิ รทีม่ คี วามรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และมีประสบการณในทางนิตศิ าสตร
การรางกฎหมาย การวิเคราะหกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมายการพัฒนากฎหมาย หลักการบริหาร
ราชการแผนดิน และหลักรัฐธรรมนูญเปนอยางดี เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นงานดานกฎหมายและการตรากฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยใหนักกฎหมายนิติบัญญัติ

๖
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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บทสัมภาษณพิเศษ

ของสวนราชการในสังกัดรัฐสภาไดรบั เงินเพิม่ สําหรับตําแหนงในอัตราทีค่ าํ นวณแลวไมตา่ํ กวาคาตอบแทน
ของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
ในงานดานกฎหมายตามบทบาทอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ การปองกัน
หรือลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ที่จะโอนยายไปสู
ตําแหนงงานที่ใหคาตอบแทนสูงกวาเชน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ พนักงานอัยการ
ผูพิพากษา และตุลาการ เปนตน”
ในชั้นการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ที่ประชุมวุฒิสภา
ได พิ จ ารณาในวาระที่ ส อง แล ว ลงมติ ใ นวาระที่ ส ามให แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว
โดยไดเพิ่มความที่เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้
“มาตรา ๓๔/๑ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๓๔ เพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและ
มีประสบการณในทางนิติศาสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน
และระบบงานนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา
เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการนิติบัญญัติของรัฐสภา ใหมีตําแหนง
นักวิชาการรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและประสบการณในทางวิชาการดานระบบงาน
นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงาน
ดานระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา
ให ตํ า แหน ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละนั ก วิ ช าการรั ฐ สภาได รั บ เงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ในอั ต รา
ตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมตํ่ากวาอัตราคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ

และนักวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

เมือ่ วุฒสิ ภาไดมมี ติแกไขเพิม่ เติมรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... แลว จึงสง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗ (๓) ซึ่งสภาผูแทน
ราษฎรลงมติไมใหความเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒสิ ภา จึงไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการ
รวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....
สําหรับในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกันนั้น ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมความ
ในรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... มาตรา ๓๔/๑ เปนดังนี้
“มาตรา ๓๔/๑ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๓๔ เพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติในสํานักงานเลขาการสภาผูแทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ซึง่ เปนขาราชการรัฐสภาสามัญทีม่ คี วามรูแ ละมีประสบการณในทางนิตศิ าสตร
การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดินและระบบงานนิติบัญญัติ
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตามความรับผิดชอบ
ของรัฐสภา
เพื
่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการนิต/////////
ิบัญญัติของรั
ฐสภา ให
มีตําแหนง
///////////////////////////////////////////////////////////
////////
////////////
นั//////////////////////////////////////////////////////////
กวิชาการรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและประสบการณ
ในทางวิช/////////
าการดานระบบงาน
/////////////////
/////////
นิ/////////
ติบัญญัติ รั//////////////////////
ฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ///////////////////////////////////////
และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพื
่อปฏิบัติหนาที่ในงาน
/////////////////////
ด////////////////////////////////
านระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา
ให///
ตํ า แหน
ละนั ก วิ ช าการรั ฐ สภาได รั บ เงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ในอั ต รา
/////งนักกฎหมายนิติบัญญัติแ/////////////////////
ตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด ทั///
้งนี้ โดยไม
ตํ่ากวาอัตราคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมาย
// ////////////////////////////////////////////////////////////
ว///////////////////////////
าดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และนั
กวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”
///////////////////

๘

8 New-MAC6.indd 8

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/15/18 11:32 AM

บทสัมภาษณพิเศษ

เมือ่ คณะกรรมาธิการรวมกันไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....
เสร็จแลว ไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
รวมกันตอสภาทั้งสอง ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ไดลงมติเห็นชอบดวย
กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกันทีเ่ สนอตอทัง้ สองสภา จึงถือวารางพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗ (๓)

ดังนั้น เมื่อเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติจึงปรากฏในมาตรา ๓๕ ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๓๕ ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๓๔ เพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ซึ่ ง เป น ข า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ที่ มี ค วามรู  แ ละมี ป ระสบการณ
ในทางนิติศาสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดินและระบบงาน
ด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นงานด า นกฎหมายและติ ด ตามประเมิ น ผลการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา
ใหนักกฎหมายนิติบัญญัติไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

เนือ่ งจากการเขาสูต าํ แหนงนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ บัญญัติวาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการรัฐสภากําหนด
ดังนัน้ คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) จึงมีมติเห็นชอบใหแตงตัง้ “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา
และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาสตราจารยพเิ ศษพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ทําหนาทีป่ ระธานรัฐสภา” จึงไดมปี ระกาศคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา เรือ่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมาย
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

นิติบัญญัติของสวนราชการสัังกััดรััฐสภา ลงวัันทีี่ ๑๖ มิถิ ุนายน ๒๕๖๐ โดยมี
โ ผี มเปน ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการไดดาํ เนินการพิจารณา ศึกษา และจัดทํารางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... เพื่อกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ จนกระทั่งคณะกรรมการขาราชการรัฐสภาไดมีมติเห็นชอบ
รางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....
จุลนิติ : ขอทราบสาระสําคัญของรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ พ.ศ. …. รวมถึงหลักการของหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ
ซึ่งจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไปในอนาคตอันใกล
นายสุรชัย เลีย
้ งบุญเลิศชัย : โดยทีม่ าตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการ

รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหมีตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและ
มีประสบการณในทางนิตศิ าสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน
และระบบงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นงานดานกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา และในมาตรา ๓๕ วรรคสาม ไดกําหนดใหคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง รวมทั้งการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) กําหนด ดังนั้น ก.ร. จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวออก “ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” ขึ้น อันมีสาระสําคัญโดยสรุปได ดังนี้
๑. กําหนดใหนักกฎหมายนิติบัญญัติมี ๒ ชั้น คือ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ และ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ โดยแตละชั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการเปน
ขาราชการรัฐสภาสามัญ และตองดํารงตําแหนงนิติกรระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไปในชั้นที่ ๒ หรือ
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ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปในชั้นที่ ๑ รวมทั้งตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ คือ
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตรและสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา หรือปริญญาตรีทางนิติศาสตรและปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางนิติศาสตร
รวมทั้งตองผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติดวย
๒. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยไดกําหนดใหสอดคลองกับ
บทบัญญัตติ ามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และภารกิจใหม
ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ อาทิ การยกรางกฎหมาย
การตรวจและพิจารณารางกฎหมาย การตีความกฎหมาย การวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ใหความเห็น
ทางกฎหมาย และจัดทําความเห็นทางกฎหมาย การเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย
การแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ และการติดตามประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา เปนตน
๓. กําหนดใหมี “คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมาย
นิตบิ ญ
ั ญัต”ิ เพือ่ ทําหนาทีค่ ดั เลือกบุคคลเขาสูต าํ แหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
- กรรมการขาราชการรัฐสภาผูท รงคุณวุฒทิ ป่ี ระธานรัฐสภาแตงตัง้ เปนประธานกรรมการ
๑ คน และรองประธานกรรมการ ๑ คน
- กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๗ คน ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา คณบดีคณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณบดีคณะนิตศิ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณบดีคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
และเลขาธิการวุฒิสภา
- ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร เปนเลขานุการ
และผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนผูชวยเลขานุการ
๔. กําหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมาย
นิตบิ ญ
ั ญัต”ิ เพือ่ ทําหนาทีบ่ ริหารจัดการ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เสนอแนะเกีย่ วกับการมอบหมายงาน
และสับเปลีย่ นหมุนเวียนการปฏิบตั งิ าน และพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
- กรรมการขาราชการรัฐสภาผูท รงคุณวุฒทิ ป่ี ระธานรัฐสภาแตงตัง้ เปนประธานกรรมการ
๑ คน และรองประธานกรรมการ ๑ คน
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน ประกอบดวย ผูท รงคุณวุฒดิ า นกฎหมายทีป่ ระธาน
รัฐสภาแตงตั้ง ๑ คน และผูทรงคุณวุฒิดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ประธานรัฐสภาแตงตั้ง ๑ คน
- กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๒ คน ประกอบดวย เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ
เลขาธิการวุฒิสภา
- ผูอ าํ นวยการสํานักงานเลขานุการ ก.ร. เปนเลขานุการ ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารงานกลาง
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เปนผูชวยเลขานุการ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๕. การเขาสูต าํ แหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ ชัน้ ที่ ๒ และการเลือ่ นชัน้ นักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ชั้นที่ ๒ เปนชั้นที่ ๑ โดยจะตองเปนผูผานการทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณ
ในการปฏิบตั หิ นาทีด่ า นกฎหมาย รวมทัง้ ประเมินผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่ ก.ร. กําหนด
๖. การทําขอตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนักกฎหมายนิติบัญญัติตอง
ทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาทุกป เพื่อเปนกรอบการมอบหมายงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน อันเปนการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ ในกรณีที่ไมผาน
การประเมินผลดังกลาวติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติจะเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง หรือลดชั้น
เปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ โดยนักกฎหมายนิติบัญญัติที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงจะสมัคร
เขารับการคัดเลือกเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ตองพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับแตวัน
ที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนง
๗. เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ไดกําหนดใหนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ชั้นที่ ๑ ไดรับเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท สวนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๘. การประเมินผลสัมฤทธิ์ เมื่อครบ ๒ ป นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับแลว คณะกรรมการ
พั ฒ นาและรั ก ษามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของนั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ ต  อ งประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของระบบการกํ า หนดตํ า แหน ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ รวมทั้ ง พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไขระเบี ย บ
หรือแนวทางการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภาเสนอตอ ก.ร. เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ สําหรับหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบดังกลาวกําหนด ประกอบดวย
๑. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒” เปนหลักเกณฑที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ “คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” จะประกาศรับสมัครคัดเลือก และใหผูที่มีคุณสมบัติและประสงค
จะสมัครขอรับการคัดเลือก กรอกแบบขอรับการคัดเลือกและเสนอผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
โดยใหผูบังคับบัญชาปจจุบันรับรอง “การปฏิบัติงานดานกฎหมาย” และ “ผลงานทางวิชาการ
ดานกฎหมาย” ที่เสนอดังกลาว แลวสงใหหนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดตรวจสอบ
“ขอมูลบุคคล” ซึ่งจะเปนการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา การผานการอบรม ตําแหนง
และการถูกดําเนินการทางวินัยของผูขอรับการคัดเลือก แลวแจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จํานวน
๓ คน พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่
ดานกฎหมาย ผลการปฏิบตั งิ านดานกฎหมาย พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการหรือสมรรถนะ การรักษาวินยั
พฤติกรรมทางจริยธรรม และความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเดนของผูขอรับการคัดเลือก
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จากนัน้ หนวยงานการเจาหนาทีจ่ ะรวบรวมขอมูลของผูข อรับการคัดเลือกดังกลาวเสนอตอ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อประกอบการพิจารณาและดําเนินการคัดเลือกตอไป โดยการคัดเลือก
จะมีองคประกอบและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
องคประกอบที่ ๑ การทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่
ดานกฎหมายในระดับผูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔๐ คะแนน
องคประกอบที่ ๒ การประเมินผลงานทางวิชาการซึง่ เปนผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ นาที่
หรือผลงานที่มีลักษณะเปนการวิเคราะหและเสนอแนะอันเปนประโยชนตองานนิติบัญญัติท่ีสะทอน
ความรูความสามารถทางวิชาการ จํานวน ๖๐ คะแนน
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณา วิธีการทดสอบและประเมิน
เชน การแสดงวิสัยทัศน การสัมภาษณ การพิจารณาความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือวิธีการอื่นใดก็ได
โดยคํานึงถึง “พฤติกรรมทางจริยธรรม” ดวย โดยผูที่จะผานการคัดเลือกตองไดคะแนนแตละ
องคประกอบไมนอยกวารอยละ ๗๐

เมือ่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว จะประกาศบัญชีผผู า นการคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ตามลําดับที่ที่ไดขึ้นบัญชีไว (เรียงตาม
ลําดับคะแนนรวมจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากันจะเรียงตามลําดับอาวุโสทางราชการ)
โดยใหเปนไปตามความจําเปนของสวนราชการสังกัดรัฐสภาในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านและพัฒนางาน
ดานกฎหมายของรัฐสภาและกรอบวงเงินงบประมาณ โดยบัญชีผผู า นการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน ๒ ป
นับแตวันประกาศ
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจในขัน้ ตอนการดําเนินการดังกลาวอยางชัดเจน สามารถพิจารณา
แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
๒. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ ชัน้ ที่ ๑” เปนหลักเกณฑทกี่ าํ หนดรายละเอียดเกีย่ วกับการเลือ่ นชัน้ นักกฎหมาย
นิติบัญญัติ จากชั้นที่ ๒ เปนชั้นที่ ๑ โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศ
รับสมัครคัดเลือก และใหผทู ม่ี คี ณ
ุ สมบัตแิ จงความประสงคขอรับการคัดเลือกตอหนวยงานการเจาหนาที่
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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ของสวนราชการตนสังกัด โดยกรอก “แบบขอรับการคัดเลือก” และเสนอ “ผลงานทางวิชาการ”
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยในการคัดเลือกจะมีองคประกอบและเกณฑ
การคัดเลือก ดังนี้
องคประกอบที่ ๑ การทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบตั หิ นาที่
ดานกฎหมายในระดับผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๐ คะแนน
องคประกอบที่ ๒ การประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนผลงานมีคุณคาเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชากฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาทัง้ ในและนอกรัฐสภา เปนประโยชนตอ สังคมอยางกวาง
ขวาง และไดรับการเผยแพรในวงวิชาการดานกฎหมายหรืองานนิติบัญญัติมาแลว จํานวน ๘๐ คะแนน
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณา วิธีการทดสอบและประเมิน
และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ดวย
โดยผูที่จะผานการคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐
เมือ่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว จะเสนอรายชือ่ ผูผ า นการคัดเลือก
ตอหัวหนาสวนราชการเทากับจํานวนตําแหนงทีจ่ ะแตงตัง้ โดยใหเปนไปตามความจําเปนของสวนราชการ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางานดานกฎหมายของรัฐสภาและกรอบวงเงินงบประมาณ
แลวประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกแยกตามสวนราชการที่สังกัด
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจในขัน้ ตอนการดําเนินการดังกลาวอยางชัดเจน สามารถพิจารณา
แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑
๓. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” เปนหลักเกณฑที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตโิ ดยมีหลักการทีส่ าํ คัญ คือ “คณะกรรมการพัฒนาและ
รักษามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัต”ิ จะประกาศหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบตั งิ านในตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ เพือ่ ใชสาํ หรับการทํา “ขอตกลงการปฏิบตั งิ านประจําป”
ระหวางนักกฎหมายนิติบัญญัติกับผูบังคับบัญชา โดยมีองคประกอบและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
องคประกอบที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จํานวน ๘๐ คะแนน
องคประกอบที่ ๒ การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมทางจริยธรรม จํานวน ๒๐ คะแนน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณาและวิธกี ารประเมิน โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของผูบังคับบัญชา หลักฐาน
ความสําเร็จของงาน และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน (ปละ ๒ รอบ คือ
๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน) โดยผูที่จะผานการประเมินตองไดคะแนน
แตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๗๕ สําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ และไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ สําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑
เมือ่ คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเสร็จแลว จะเสนอผลการประเมินตอหัวหนา
สวนราชการเพือ่ แจงใหนกั กฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตริ บั ทราบเปนรายบุคคล ในกรณีทไี่ มผา นการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการฯ จะมีมติเสนอเรื่องตอหัวหนาสวนราชการ

๑๔
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บทสัมภาษณพิเศษ

เพือ่ มีคาํ สัง่ ใหพน จากตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือลดชัน้ เปนนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ ชัน้ ที่ ๒
นับแตวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจในขัน้ ตอนดังกลาวอยางชัดเจน สามารถพิจารณาแผนภาพแสดง
กระบวนการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ
๔. รางประกาศประธานรัฐสภา เรือ่ ง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ด า นบริหารทรัพยากรบุคคลในคณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
นักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ พ.ศ. .... ไดกาํ หนดใหกรรมการผูท รงคุณวุฒดิ งั กลาวตองมี “คุณสมบัตทิ วั่ ไป”
คือ เคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาหรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการ

ขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภาหรือกรรมการกฤษฎีกา
และ “คุณสมบัติเฉพาะ” อาทิ เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย
หรือดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป เปนตน และไดกําหนดใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ ๔ ป ทัง้ นี้ ในการเสนอชือ่ ผูท รงคุณวุฒเิ พือ่ ประกอบการพิจารณาแตงตัง้ ของประธาน
รัฐสภา ใหเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรและเลขาธิการวุฒสิ ภารวมกันเสนอชือ่ ผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดานละไมนอยกวา ๒ คน พรอมทั้งประวัติและผลงานโดยยอของแตละคน
อนึ่ง เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ และหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา
และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา” ไดนํารางระเบียบ ก.ร. และหลักเกณฑตาง ๆ เผยแพรในระบบอินทราเน็ต
(Intranet) ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งจัดใหมีโครงการสัมมนาในหัวขอ “การเสริมสราง
ความรูและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา” ขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเขารวมสัมมนา
อันประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการรัฐสภาสามัญ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรูความเขาใจ และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางระเบียบและหลักเกณฑดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการฯ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการกํ า หนดตํ า แหน ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ
โดยเฉพาะคุณสมบัติ ลักษณะงานหรือหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการคัดเลือก
และแตงตั้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับนักกฎหมายกฤษฎีกาหรือนิติกรที่ปฏิบัติงาน
ในสวนราชการอื่น ๆ มีแนวทางการดําเนินการที่เหมือนหรือแตกตางกันประการใด
นายสุรชัย เลีย
้ งบุญเลิศชัย : ในการจัดทํารางระเบียบและหลักเกณฑเกีย่ วกับการกําหนด

ตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตดิ งั กลาว มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถนํามาสูการปฏิบตั ิ
และดําเนินการเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงานดานกฎหมายของรัฐสภา โดยคณะกรรมการฯ
ได พิ จ ารณาภายใต เ งื่ อ นไขที่ กํ า หนด ได แ ก การไม กํ า หนดตํ า แหน ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ
เปนสายงานใหม รวมทั้งการไมกําหนดหนวยงานรองรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ แตจะ
กําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติจากการพิจารณาผลการประเมินและคัดเลือกบุคคลที่มี
ผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพการปฏิบตั งิ านตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนการกําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติภายใต
เงื่อนไขคาตอบแทนที่ขาราชการรัฐสภาสามัญไดรับอยูในปจจุบัน ขอจํากัดดานงบประมาณ และ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
สําหรับขอแตกตางในประการตาง ๆ ของตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปรียบเทียบกับ
นักกฎหมายกฤษฎีกาหรือนิตกิ รทีป่ ฏิบตั งิ านในสวนราชการอืน่ ๆ อาทิ เรือ่ งคุณสมบัตทิ มี่ กี ารกําหนดให
ตองสอบไลไดในหลักสูตรเนติบณ
ั ฑิตยสภา เนือ่ งจากเล็งเห็นวา หลักสูตร “เนติบณ
ั ฑิตยสภา” ถือเปน
คุณวุฒทิ สี่ งู กวาปริญญาตรี และบุคคลทีส่ อบไดคณ
ุ วุฒดิ งั กลาวนีจ้ ะมีความสามารถในการคิด วิเคราะห
และเชื่อมโยงหลักการตาง ๆ ไดเปนอยางดี อันจะเปนจุดแข็งของผูดํารงตําแหนงนักกฎหมาย
นิตบิ ญ
ั ญัติ อีกทัง้ คุณวุฒเิ นติบณ
ั ฑิตไทยก็เปนทีย่ อมรับวามีการเรียนการสอนเพือ่ ประยุกตกฎหมาย
ใหเขากับบริบทของสังคมและการวัดผลที่เขมขนจริงจัง ดังนั้น การกําหนดคุณสมบัติใหตองผาน
การสอบไลไดในหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภาจึงมีความเหมาะสม และเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
มากกวาคนทีจ่ บเพียงปริญญาตรีทางสาขานิตศิ าสตร อยางไรก็ตาม นอกจากจะกําหนดใหตอ งมีคณ
ุ วุฒิ
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บทสัมภาษณพิเศษ

ปริญญาตรีและผานหลักสูตรเนติบณ
ั ฑิตยสภาแลว ยังมีการกําหนดทางเลือกใหตอ งมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาโท
หรือปริญญาเอกไดอกี ดวย เพราะการเรียนปริญญาโททางดานกฎหมายนัน้ เปนการศึกษาคนความิตใิ หม
ทางดานกฎหมายซึ่งเปนการคนควาในอนาคต สวนกรณีปริญญาเอกนั้น ก็เปนการกําหนดไวกรณี
หากมีโอกาสสามารถคัดเลือกผูมีคุณสมบัติดังกลาวเพื่อเขาสูตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติได
ดวยเหตุนี้ การกําหนดคุณสมบัตขิ องนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ หมคี ณ
ุ สมบัตทิ ง้ั การสอบไลไดตามหลักสูตร
ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา หรือไดรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ดังกลาว จึงเปนประโยชนกับสวนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะมีนักกฎหมายนิติบัญญัติ อันเปนการแสดง
ใหเห็นวาผูนั้นมีการขวนขวายพัฒนาเรียนรูเพิ่มเติม
สวนนักกฎหมายกฤษฎีกาซึ่งกําหนดใหดํารงตําแหนงไดตั้งแตเปนนิติกรระดับปฏิบัติการ
แตนกั กฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตติ อ งเปนนิตกิ รในระดับ “ชํานาญการพิเศษ” ขึ้นไปเทานั้น ก็เพื่อตองการ
ผูผานการปฏิบัติงานดานกฎหมายมาเปนระยะเวลาพอสมควร หรือมีประสบการณดานนิติบัญญัติ
ในระบบรัฐสภาอยางมืออาชีพ เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหการสนับสนุนงานดานวิเคราะหเปรียบเทียบ
กฎหมาย และการยกรางกฎหมายใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และประชาชน
ที่เขาชื่อเสนอกฎหมาย พรอมทั้งปฏิบัติภารกิจในการใหคําปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมาย และ
การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปนลักษณะงานที่มีความแตกตางจากนักกฎหมายกฤษฎีกา และมีหนาที่
ความรับผิดชอบที่สูงกวานิติกรทั่วไป
อยางไรก็ดี แมในระยะเริ่มตนจะกําหนดใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติเพียง ๒ ระดับ เทานั้น
คือ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ (Senior Parliament Legal Specialist) ซึ่งเปนขาราชการ
รัฐสภาสามัญที่ดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ (Parliament Legal
Specialist) ที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ แตในอนาคต หากมีการบมเพาะนักกฎหมาย
นิติบัญญัติจนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสมาชิกรัฐสภาแลว ก็อาจกําหนดใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ตั้งแตระดับปฏิบัติการจนถึงระดับทรงคุณวุฒิตอไป รวมทั้งจะมีเสนทางกาวหนาโดยสามารถดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก รองเลขาธิการ เลขาธิการ หรือตําแหนงที่ปรึกษาดานกฎหมายได
สํ า หรั บ การคั ด เลื อ กเข า สู  ตํ า แหน ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ ก็ จ ะมี ค วามเข ม ข น พอสมควร
กลาวคือ มีทั้งการทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย
รวมทั้งการประเมินผลงานทางวิชาการ เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น
จะมีท้ังงานที่ปฏิบัติเหมือนและแตกตางกับนักกฎหมายกฤษฎีกา กลาวคือ งานที่ปฏิบัติเหมือนกัน
คือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การเปรียบเทียบและ
การแปลกฎหมาย รวมทัง้ การวิจยั และการพัฒนากฎหมาย สวนงานทีแ่ ตกตางกันและเปนการเพิม่ เติมขึน้
ก็คือ การติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา ซึ่งลักษณะงานตาง ๆ ดังกลาวเปนงานที่ตองใชความรูความสามารถ
ทางวิชาการเปนอยางสูง การประเมินผลงานทางวิชาการจึงมีความจําเปนและเหมาะสม
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1-26-MAC6.indd 17

จุลนิติ

๑๗

11/14/18 4:59 PM

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

นอกจากนี้ ยังกําหนดใหผูบังคับบัญชา จํานวน ๓ คน ใหความเห็นเกี่ยวกับความรู
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึง่ ประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิตบิ ัญญัติและกฎหมายดวย
อันเปนแนวทางที่จะชวยปองกันมิใหเกิดอคติหรือความลําเอียงของผูบังคับบัญชาในการประเมิน
นอกจากนี้ ในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติก็จะประกาศบัญชี
ผูผ า นการคัดเลือกตามลําดับคะแนนรวมจากมากไปนอยอยางเปดเผย โดยใหเปนไปตามความจําเปน
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางานดานกฎหมายของรัฐสภา
และกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งในสวนนี้จะคลายคลึงกับการเขาสูตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา
ที่ กํ า หนดให ผู  มี คุ ณ สมบั ติ เข า ทดสอบและประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการเช น เดี ย วกั น แต เ มื่ อ ผ า น
การประเมินแลวจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดโดยไมมีการขึ้นบัญชี
ในประการที่สําคัญ เพื่อเปนการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ จึงไดกําหนดใหมีการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป โดย “คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ”
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มาจาก ก.ร. และหนวยงานภายนอก และเลขาธิการของทั้งสองสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา จะเปนองคกรทีท่ าํ หนาทีบ่ ริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน หากไมผา น
การประเมินผลการปฏิบัติงานติดตอกัน ๒ ปแลว ก็อาจถูกสั่งใหพนจากตําแหนง หรือลดชั้น
จากนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ เปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาเมือ
่ มีตาํ แหนงนักกฎหมายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตเิ กิดขึน
้
แลว ขาราชการในสวนราชการสังกัดรัฐสภาควรเตรียมความพรอมในการเขาสูต
 าํ แหนง
ดังกลาวอยางไร และมีความคาดหวังในประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาวตอวงงานดานนิติบัญญัติเพียงใด
นายสุรชัย เลีย
้ งบุญเลิศชัย : สํ า หรั บ การเตรี ย มความพร อ มในการเข า สู  ตํ า แหน ง

นักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....
ไดกาํ หนดลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ขิ องนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ววา นักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตองปฏิบตั งิ าน
ในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
๑. การยกรางกฎหมาย ตรวจและพิจารณารางกฎหมาย
นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถในการศึกษาคนควากฎหมายไทยและ
กฎหมายตางประเทศ รวมทัง้ “ปญหาขอกฎหมาย” และ “ปญหาทางปฏิบตั ”ิ เพือ่ นํามายกรางกฎหมาย
โดยในการยกรางกฎหมายจะตองคํานึงถึงความจําเปน ความเปนไปไดและขอบเขตทีจ่ ะตองมีกฎหมาย
ความสอดคลองกับหลักกฎหมายและบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ความมีประสิทธิภาพ
ของการจัดองคกรและกลไกเพื่อการใชบังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ
และภาระหรือความยุงยากของประชาชนหรือผูที่จะอยูในบังคับแหงกฎหมายนั้นดวย
สําหรับการตรวจและพิจารณารางกฎหมายนั้น เปนการตรวจสอบวารางกฎหมายที่เสนอ
ตอรัฐสภา มีโครงสราง รูปแบบ ขอความ ถอยคําเปนไปตามรูปแบบการรางกฎหมายหรือไม และ
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การพิจารณาเนือ้ หาวามีความสอดคลองกันอยางเปนระบบหรือไม โดยการศึกษาจาก “คูม อื แบบการราง
กฎหมาย” ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งแนวทางการบัญญัติถอยคําในรางกฎหมาย
ที่ผานความเห็นชอบของรัฐสภา ประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับการใชถอยคําและรูปแบบการเขียน
กฎหมายทัง้ ในชัน้ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการและการพิจารณาในสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
๒. การตีความกฎหมาย วินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ใหความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํา
ความเห็นทางกฎหมาย
นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ ในการคนหาหรืออธิบายความหมาย
ของถอยคําที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายโดยอาศัยการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญสํานึก
ใหมีความหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะนํากฎหมายนั้นไปใชบังคับแกกรณีที่มีปญหาไดอยางถูกตองและ
เปนธรรม รวมทัง้ สามารถใหความเห็นทางกฎหมายในประเด็นทีส่ มาชิกรัฐสภาสอบถาม และใหความเห็น
ทางกฎหมายดวยวาจาในกรณีเรงดวน และการจัดทําความเห็นทางกฎหมายเปนลายลักษณอักษร
ตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา

๓. การเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ควรมีความรู ความสามารถ ในการศึกษา คนควา และวิเคราะห
กฎหมายตางประเทศและเอกสารทางกฎหมายของตางประเทศ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ตางประเทศกับกฎหมายไทย โดยการสืบคนขอมูลกฎหมายนั้น จําเปนตองมีฐานขอมูลกฎหมายที่มี
ความครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบัน และสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผมในฐานะ
ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ จึงไดมคี าํ สัง่ แตงตัง้
“คณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลกฎหมายในกลุมอาเซียน” เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลกฎหมาย
ของประเทศในกลุม อาเซียน จนนําไปสูก ารพัฒนาเว็บไซต “asean-law.senate.go.th” เพือ่ บูรณาการ
ฐานข อ มู ล กฎหมายของประเทศในกลุ  ม อาเซี ย น ให ส ามารถแลกเปลี่ ย น เชื่ อ มโยงและสื บ ค น
ขอมูลกฎหมายไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปน
ฐานขอมูลทางกฎหมายในการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติของฝายนิติบัญญัติ เพื่อพัฒนากฎหมาย
ภายในของประเทศไทยให มี ม าตรฐานในระดั บ เดี ย วกั น กั บ ประเทศภาคี ข องประชาคมอาเซี ย น
และนานาอารยประเทศ
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๔. การแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ
นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ ค วรมี ค วามรู  ภ าษาต า งประเทศในระดั บ ที่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ
ชาวตางประเทศได และสามารถแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใชเปน
ขอมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภาได
๕. รับผิดชอบโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายที่ยุงยากในฐานะหัวหนาโครงการ
นักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตคิ วรมีความรู ความสามารถในการทํางานวิจยั และรับผิดชอบโครงการ
วิจยั และพัฒนากฎหมายทีย่ งุ ยาก ซับซอน เพือ่ ใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนากฎหมายใหมปี ระสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๖. การศึกษาและรวบรวมหลักกฎหมาย แนวคําวินิจฉัยหลักกฎหมายของศาลที่เปน
ประโยชนตอวงงานรัฐสภา
นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ ในการศึกษาและรวบรวมหลักกฎหมาย
จากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คําพิพากษาศาลยุติธรรม คําพิพากษาศาลปกครอง ที่เปนประโยชน
ตอวงงานรัฐสภา ทัง้ นี้ เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและกลัน่ กรองกฎหมายของสมาชิกรัฐสภา
๗. การให คํ า ปรึ ก ษาหรื อ ข อ เสนอแนะในการร า งกฎหมาย การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
รางกฎหมายของผูเกี่ยวของ การใหความเห็นรางกฎหมาย การวิเคราะหความจําเปนและ
ผลกระทบของรางกฎหมาย การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายและการจัดทําเจตนารมณของ
รางกฎหมาย
เนื่องจากมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติหลักการใหม
ในการตรากฎหมายวา กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของ
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ เปดเผยผลการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบของกฎหมายตอประชาชนและนํามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ดังนั้น นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ
ในการใหคํ า ปรึก ษาหรื อ ข อ เสนอแนะในการรา งกฎหมาย การรับ ฟ ง ความคิด เห็ น ร า งกฎหมาย
ของผูเ กีย่ วของ การใหความเห็นรางกฎหมาย การวิเคราะหความจําเปนและผลกระทบของรางกฎหมาย

๒๐
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บทสัมภาษณพิเศษ

การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรากฎหมาย
ทั้งระบบ เพื่อประโยชนในการจัดทําเจตนารมณของกฎหมาย
๘. การติ ด ตามประเมิ น ผลการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย และการติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา
นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถในการติดตามประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ของสมาชิกรัฐสภาในการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ทีส่ มควรไดรบั การปรับปรุงแกไข และเปนขอมูล
ในการพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๙. การปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
นอกจากความรู ความสามารถ ในลักษณะงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติดังกลาวแลว
นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรูในวงงานรัฐสภาอยางรอบดาน ทั้งนี้ เพื่อใหมีความพรอมในการ
สนับสนุนงานที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง ตามที่ไดรับมอบหมายจากสมาชิกรัฐสภา
ดังนั้น ขาราชการรัฐสภาสามัญตําแหนงนิติกรของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ควรจะตองพัฒนา
ความรู ความสามารถ และประสบการณ ตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย
ในการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
สําหรับความคาดหวังตอนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น นักกฎหมายนิติบัญญัติถือเปนตําแหนง
ทีไ่ ดรบั ความคาดหวังสูง ทัง้ จากบุคคลภายในวงงานรัฐสภาและบุคคลภายนอกวงงานรัฐสภา เนือ่ งจาก
เปนการปฏิรูปการปฏิบัติงานดานกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงาน
ดานกฎหมาย โดยการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นกวาขาราชการรัฐสภาในตําแหนง
นิตกิ ร ทัง้ นี้ เพือ่ สรางนักกฎหมายทีม่ คี วามรู ความสามารถ และประสบการณในงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ
โดยเฉพาะ และเปนกลไกสําคัญในการชวยเหลือและสนับสนุนภารกิจงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสมาชิก
รัฐสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการกําหนด
ตํ า แหน ง นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ ปฏิ รู ป งานด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องส ว นราชการ
สังกัดรัฐสภา
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ดังไดกลาวในเบื้องตนแลววา นับตั้งแตพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับ ซึ่งเปนระยะเวลากวา ๗ ป ก็ไดมีการพิจารณา
ศึกษาและดําเนินการยกรางระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหมี “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” เกิดขึ้น เพื่อทําหนาที่
ปฏิบตั งิ านดานกฎหมายและสนับสนุนงานวิชาการแกสมาชิกรัฐสภา อันจะเปนประโยชนตอ การพัฒนา
คุณภาพงานดานนิติบัญญัติของรัฐสภา จนกระทั่งปจจุบัน “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทํา
ระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา” ไดผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสวนราชการ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

สังกัดรัฐสภาดังกลาวเปนผลสําเร็จ โดยไดออกราง “ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” ขึ้น ซึ่งปจจุบันอยูระหวางรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่ อ ใช บั ง คั บ ต อ ไป ๗ รวมทั้ ง จั ด ทํ า หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก
“รางหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ชั้นที่ ๒” “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑” “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” และ “รางประกาศประธานรัฐสภา
เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒดิ า นกฎหมายและกรรมการผูท รงคุณวุฒดิ า นบริหารทรัพยากรบุคคลในคณะกรรมการพัฒนา
และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” เพื่อใหการเปนไปตามที่
ระเบียบดังกลาวกําหนด
อยางไรก็ดี หากพิจารณาระเบียบ รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับ
การกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติโดยผิวเผินแลวอาจจะเห็นวามีความเกี่ยวของเฉพาะนิติกร
ในสวนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
เทานั้น แตเมื่อพิจารณาใหถองแทแลวจะพบวา นอกจากจะมีความเกี่ยวของกับ “นิติกร” แลว
ยังมีความเกีย่ วของกับ “ผูบ งั คับบัญชา” และ “ผูบ ริหาร” ทุกระดับ รวมทัง้ “สมาชิกรัฐสภา” ดวย
โดยผูท เี่ กีย่ วของทุกฝาย ควรมีความรูค วามเขาใจในระเบียบและหลักเกณฑตา ง ๆ เปนอยางดี ทัง้ นี้
เพราะตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติมิไดเกิดขึ้นเพื่อสรางความเจริญเติบโตในหนาที่ใหกับนิติกร
แตเปนไปเพือ่ ประโยชนในการปฏิรปู ระบบงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสวนราชการสังกัดรัฐสภาเปนสําคัญ
ดังนัน้ จึงมีขอ คิดคํานึงแกผบู งั คับบัญชาและผูบ ริหารทุกระดับทีจ่ ะมากํากับดูแลนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ
รวมทั้งสมาชิกรัฐสภา ในประการที่สําคัญ ดังนี้
เนือ่ งจากรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ พ.ศ. .... ไดกาํ หนด
ใหนักกฎหมายนิติบัญญัติตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาทุกป เพื่อเปนกรอบกํากับ
การมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ ดังนั้น ในการพิจารณา
มอบหมายงานของผูบ งั คับบัญชา จึงควรพิจารณาหรือคํานึงถึงภารกิจและลักษณะงานทีน่ กั กฎหมาย
นิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตองปฏิบตั ซิ งึ่ แตกตางจากนิตกิ ร รวมทัง้ ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทํางาน
เพือ่ การพัฒนาศักยภาพและรักษามาตรฐานการปฏิบตั งิ านในหนาทีข่ องนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตดิ ว ย
หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ ตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตติ อ งปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนภารกิจสําคัญในการรองรับ
กระบวนการนิตบิ ญั ญัติ ดังนัน้ ในการจัดทําขอตกลงการปฏิบตั งิ าน จึงตองพิจารณาเนือ้ งานหลักทีส่ าํ คัญ
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ และเปนเนื้องานหรือผลงานที่จะตองรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติใหสูงกวานิติกร และเมื่อมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานแลวจะตองมี
๗

๒๒
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โปรดดู เชิงอรรถที่ ๓.
จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/14/18 4:59 PM

บทสัมภาษณพิเศษ

การมอบหมายการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนตรงกับขอตกลงการปฏิบตั งิ านดวย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการบริหารระบบ
นักกฎหมายนิติบัญญัติประสบความสําเร็จและเปนไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว
ทั้งนี้ เนื่องจากการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติตามรางระเบียบดังกลาว เปนการ
พิจารณาคัดเลือกผูด าํ รงตําแหนงในสายงานนิตกิ ารของสวนราชการสังกัดรัฐสภาทีม่ คี วามรู ความสามารถ
สูงเปนพิเศษเพือ่ มาปฏิบตั งิ านรองรับกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ยางมืออาชีพเปนการเฉพาะ ซึง่ จะไมกาํ หนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ นึ้ เปนสายงานใหม และไมกาํ หนดหนวยงานรองรับ ดังนัน้ ผูท ไี่ ดรบั
การคัดเลือกใหเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติจึงตองปฏิบัติงานอยูในหนวยงานสังกัดเดิมหรือสังกัดใหม
ทีส่ ามารถมอบหมายใหปฏิบตั งิ านไดตามความเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม หากในอนาคต นักกฎหมาย
นิติบัญญัติสามารถพิสูจนความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือยอมรับ
อันประสบความสําเร็จตามเจตนารมณแลว ก็อาจจะพิจารณากําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ
เปนสายงานใหมในสวนราชการสังกัดรัฐสภาก็ได
อนึ่ง เมื่อรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือ
หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา”
จะไดจัดใหมีการสัมมนาขึ้นเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ในหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง
นั ก กฎหมายนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ก ผู  บ ริ ห าร ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา และนิ ติ ก ร ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตอไป รวมทั้งเพื่อประโยชนในการรับรูขอมูล
ความเปนมา เหตุผล และวัตถุประสงคของการกําหนดระเบียบหลักเกณฑตา ง ๆ และสามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตองตรงตามเจตนารมณของการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัติ จะไดจดั ทําหนังสือ
คําอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อเผยแพรตอไปดวย.

ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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จุลนิติ

๒๓

11/14/18 4:59 PM

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
“คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ”
ประกาศรับสมัคร
ผูสมัคร
ยื่น “แบบขอรับการคัดเลือก” และ
“ผลงานทางวิชาการ”
โดยผูบังคับบัญชารับรองเสนอตอ
หนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัด
หนวยงานการเจาหนาที่
ตรวจสอบขอมูลบุคคล และแจง
“ผูบ งั คับบัญชา ๓ คน” พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับ
- คุณสมบัติ
- ผลการปฏิบัติงาน และ
- พฤติกรรมของผูขอรับการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จัดทําประกาศรับสมัคร วางแผน
กําหนดรายละเอียดดําเนินการคัดเลือก รวมถึงเกณฑ
การพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรูความสามารถและประสบการณ
ในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย (๔๐ คะแนน)
(๒) ประเมินผลงานวิชาการดานกฎหมายตามมาตรฐาน
ผูชํานาญการพิเศษดานกฎหมาย (๖๐ คะแนน)
โดยเกณฑผานตองไดคะแนนแตละองคประกอบ
ไมนอยกวารอยละ ๗๐
- คณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน
ตามที่มอบหมายก็ได

รวบรวมขอมูลของผูขอรับการคัดเลือก
เสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย
(๒) ประเมินผลงานทางวิชาการ
- กําหนดวิธีการทดสอบและประเมินตามที่เห็นสมควร
- พิจารณาความเห็นของผูบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมดวย
ประกาศบัญชีผูผานการคัดเลือก
เรียงลําดับตามคะแนนรวมของผูผานการคัดเลือกของสวนราชการนั้น
ในกรณีมีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากลําดับอาวุโสทางราชการ
เลขาธิการ
แตงตั้งผูผานการคัดเลือกตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว
โดยเปนไปตาม “ความจําเปน” และ “กรอบวงเงินงบประมาณ”

๒๔
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จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/14/18 4:59 PM

บทสัมภาษณพิเศษ

แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑
“คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ”
ประกาศรับสมัคร
ผูสมัคร
ยื่น “แบบขอรับการคัดเลือก”
และ “ผลงานทางวิชาการ”
ตอหนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัด

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จัดทําประกาศรับสมัคร วางแผน
กําหนดรายละเอียดดําเนินการคัดเลือก รวมถึงเกณฑ
การพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรูความสามารถและประสบการณ
ในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย (๒๐ คะแนน)
(๒) ประเมินผลงานวิชาการดานกฎหมายตามมาตรฐาน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย (๘๐ คะแนน)
โดยเกณฑผานตองไดคะแนนแตละองคประกอบ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- คณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน
ตามที่มอบหมายก็ได

หนวยงานการเจาหนาที่
ตรวจสอบขอมูลบุคคล และรวบรวมขอมูล
เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา
- ขอมูลการสมัคร (แบบขอรับการคัดเลือกและผลงาน)
- ผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในตําแหนงนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณดานกฎหมาย
(๒) ประเมินผลงานทางวิชาการ
- กําหนดวิธีการทดสอบและประเมินตามที่เห็นสมควร
- นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ตอเลขาธิการเทากับจํานวนตําแหนงที่จะแตงตั้ง
แลวประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกแยกตามสวนราชการตนสังกัด
เลขาธิการ
แตงตั้งผูผานการคัดเลือก
โดยเปนไปตาม “ความจําเปน” และ “กรอบวงเงินงบประมาณ”

ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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จุลนิติ

๒๕
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนภาพแสดงกระบวนการทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ
“คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ”
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
เชน รอบการประเมิน องคประกอบการประเมิน เกณฑผา น
ขั้นตอนดําเนินการและกรอบเวลา (ทําขอตกลงและเสนอ
คณะกรรมการฯ/ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและเสนอ
คณะกรรมการ) และเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นควรแจงใหทราบ

ผูบังคับบัญชาและนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป
และผูบังคับบัญชากลุมงานลงชื่อรับทราบ

การมอบหมายงาน
กําหนด - ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
- สมรรถนะและพฤติกรรมทางจริยธรรม

หนวยงานการเจาหนาที่
รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติงานเสนอหัวหนาสวนราชการ
รับทราบกอนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ
ตรวจสอบขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป
และใหความเห็น (ถามี)

กรณีใหปรับปรุงขอตกลง
- เสนอหัวหนาสวนราชการทราบ
- ใหผูบังคับบัญชาและนักกฎหมายนิติบัญญัติปรับปรุง
ขอตกลงตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
เมื่อปรับปรุงแลวใหเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ
กอนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

ระหวางรอบ (๑ ป)
- คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ ใหคําแนะนําผูบังคับบัญชาในการกํากับดูแลนักกฎหมายนิติบัญญัติ
- ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนํานักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
- นักกฎหมายนิติบัญญัติปฏิบัติงานตามขอตกลง และไดรับการพัฒนาตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด
สิ้นรอบ (กันยายน)
- ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑฯ และขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป
หนวยงานการเจาหนาที่รวบรวม
๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ และหลักฐานผลงาน
๒. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ในรอบปของผูนั้นสงใหคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ
- พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ และหลักฐานผลงาน
โดยนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) มาประกอบการพิจารณาดวย
- เสนอผลการพิจารณาใหหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงผลการประเมินใหนักกฎหมายนิติบัญญัติทราบ
• กรณีผูไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการฯ เสนอใหหัวหนาสวนราชการ
เพื่อมีคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนง หรือลดชั้นเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ นับแตวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ

๒๖
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