เรื่องเสร็จที่ ๖๔๘/๒๕๔๘

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
ได มี ห นั ง สื อ ที่ สพพ. ๑๗๔/๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๒๙ สิ ง หาคม ๒๕๔๘ ถึ ง สํ านั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความไดวา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๕๑ ไดกําหนดวา “ใหผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยกองทุนใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโดยปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวไป
พลางกอนจนกวาจะมีผูอํ านวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ ใหถือว าผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกลาว ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสํานักงานเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๐” สํานักงานความ
รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (สพพ.) จึงขอหารือวาในกรณีผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนฯ ที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ สพพ. เปนการชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว และรับเงินเดือนของ สพพ. ในฐานะผูอํานวยการ สพพ. จะถือวาเปนผู
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สพพ. และใชชื่อตําแหนงผูอํานวยการ สพพ. ไดหรือไม หรือจะตองใชคํา
วาเปนผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ สพพ.
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวรวมทั้งไดรับฟงคํา
ชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.ร.) และผูแทนสํานักงานความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) แลว เห็นวา โดยที่มาตรา ๕๑๑ แหงพระราช

สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๒๒๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑
มาตรา ๕๑ ใหผูอํานวยการสํานักงานกองทุนใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศ
เพื่อนบานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ โดยใหปฏิบัติหนาที่
เปนการชั่วคราวไปพลางกอนจนกวาจะมีผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ ใหถือวาผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวไดรับ
อนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสํานักงานเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๐

๒
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ.
๒๕๔๘ ซึ่ งเป นบทเฉพาะกาลที่ กําหนดให ผูอํ านวยการสํ านักงานกองทุน ให ความช ว ยเหลื อ พั ฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนใหความชวยเหลือ
พัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน พ.ศ. ๒๕๓๙ มาปฎิบัติหนาที่ผูอํานวยการ สพพ. ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีผู อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ มีเจตนารมณ เพื่อใหการบริ หารกิ จการของ
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานเปนไปอยางตอเนื่องโดยไมหยุดชะงัก
และการอยู ใ นตํ า แหน ง ดั ง กล าวเป น การปฏิ บั ติห นา ที่ โ ดยกฎหมายบั ญ ญั ติ ไว ดั ง นั้ น ในระหว า ง
ระยะเวลาดังกลาว จึงตองถือวาผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ที่มาปฏิบัติหนาที่เปนผูอํานวยการ
สพพ. เปนการชั่วคราวนั้นมีอํานาจและหนาที่ในฐานะเดียวกันกับผูอํานวยการ สพพ. ทุกประการใน
การกระทําการตางๆ เพื่อบริหารกิจการของสํานักงาน หรือในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกตาม
ชวงเวลาการปฏิบัติหนาที่ตามบทเฉพาะกาลจนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูอํานวยการ สพพ. ตามมาตรา ๒๕๒
แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งเรื่องทํานองเดียวกันนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เคย
วินิจฉัยไวแลวในเรื่องเสร็จที่ ๔๕๒/๒๕๔๗๓ เรื่องเสร็จที่ ๔๖๒/๒๕๔๗๔ และเรื่องเสร็จที่ ๓๒๖/
๒๕๔๘๕
สําหรั บการใชชื่ อ ตําแหน งของผู อํานวยการสํ านั กงานกองทุ นฯ ที่ม าปฏิ บัติหนาที่
ผูอํานวยการ สพพ. นั้น เมื่อไดวินิจฉัยไวแลวขางตนวาการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนฯเปนการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ สพพ. เปนการชั่วคราวเทานั้น มิใชเปนผูที่ไดรับแตงตั้งให

๒

มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ สงพรอมหนังสือที่ นร ๐๙๐๑/๐๘๙๑ ลงวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ระยะเวลาในการคงอยูในตําแหนงตอไปของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร และอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานขณะคงอยูในตําแหนง สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/
๐๙๑๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๕
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงพรอมหนังสือที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๖๙
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓
ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ สพพ. ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกานี้ ดังนั้น ในการใชชื่อ
ตําแหน งจึงสมควรใช ชื่ อ วาปฏิ บัติ ห น า ที่ ผู อํ านวยการสํ านั กงานความร วมมื อ พั ฒนาเศรษฐกิ จกั บ
ประเทศเพื่อนบาน
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๘

