ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

จัดทาโดย
คณะทางานศึกษาและยกร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การนาระบบคณะกรรมการมาใช้ในกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๖๒

คำนำ
คู่มือการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายฉบับนี้ สานักงานจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
สืบเนื่องจากมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้บัญญัติให้ รัฐ พึงใช้ร ะบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จาเป็ น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เรื ่อ ง แนวทางการจัด ท าและการเสนอร่า งตามบทบัญ ญัต ิม าตรา ๗๗ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจัก รไทย ก าหนดหลัก เกณฑ์บ างประการในกรณีที ่จ าเป็น ต้อ งมีร ะบบคณะกรรมการ
อย่า งไรก็ดี มติค ณะรัฐ มนตรีดัง กล่า วยัง ไม่ไ ด้กาหนดถึง “หลัก เกณฑ์ค วามจาเป็น ในการใช้ร ะบบ
คณะกรรมการ” สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจพิจารณา
ร่า งกฎหมายของประเทศ และมีภ ารกิจ ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เกี่ยวกับระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศ และงานวิจัยกฎหมายหรือวิชาอื่นที่เกี่ยวกับ
กฎหมายทั้งของไทยและต่ างประเทศ เพื่อประโยชน์แ ก่ การปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการกฤษฎี ก า
และคณะกรรมการพัฒนา จึง ได้มีคาสั่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๙๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานศึกษาและยกร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนาระบบคณะกรรมการมาใช้ในกฎหมาย มีหน้าที่
ศึกษาและวิเคราะห์หลักในทางวิชาการเกี่ยวกับการนาระบบคณะกรรมการมาใช้ในกฎหมาย เพื่อพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์รองรับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมทั้งจัดทาคู่มือประกอบการดาเนินการตามหลั กเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจน
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
คู่มือฉบับนี้มีรายละเอียดทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
ตามกฎหมายไทย และการศึกษาการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายของต่างประเทศ ตลอดจน
สภาพปัญ หาที่เ กิด ขึ้น จากการใช้ร ะบบคณะกรรมการในกฎหมาย โดยคณะทางานฯ ได้ศึก ษาและ
วิเ คราะห์เ พื่อ เสนอแนวทางการใช้ ร ะบบคณะกรรมการและหลัก เกณฑ์ก ารตรวจสอบความจาเป็น
(checklist) การใช้ร ะบบคณะกรรมการตามกฎหมาย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูล ในการรับฟัง
ความคิดเห็น จากผู้ที่เกี่ย วข้องและนาข้อคิดเห็นต่าง ๆ นามาปรับปรุงให้คู่มือฉบับนี้มีความครบถ้ว น
ต่อไป
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ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โดยที่ ม าตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
ได้ ก าหนดให้ รั ฐ พึ ง ใช้ ร ะบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี ที่ จ าเป็ น ต่ อ มามาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้กาหนดให้รัฐ พึงใช้ร ะบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จาเป็น รวมทั้งมาตรา ๒๕๘ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปกฎหมาย โดยให้มีกลไก
ในการดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มี
ระบบคณะกรรมการเพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อให้การทางานมีความคล่องตัว มีผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน และไม่
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น จึงเป็นกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้
ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่ว ยงานของรัฐ เกี่ยวกับการใช้ระบบ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
๑. กรณีกำหนดให้มีระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำยขึ้นใหม่
โดยหลั ก ทั่ ว ไปของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานของรัฐจะต้องตรวจสอบและ
พิจารณาจัดทาร่างกฎหมายโดยไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ เว้นแต่เพื่อกาหนดนโยบาย หรือกากับ หรือ
ก าหนดหลั กเกณฑ์ หรื อเพื่ อการอื่ น ที่ จ าเป็ น ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ น าระบบคณะกรรมการมาใช้ ใ ห้ ร ะบุ
ให้ ชั ด เจนด้ ว ยว่ า มติ ข องคณะกรรมการผู ก พั น หน่ ว ยงานที่ มี ผู้ แ ทนเป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง ด้ ว ย
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๑.๑ การพิจารณาว่า ภารกิจนั้นมีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการ
หรือไม่
(ก) กรณีภารกิจไม่จาเป็น ได้แก่
- ภารกิจที่มีลักษณะเป็นการบริหาร เช่น การอนุมัติ การอนุญาต เนื่องจาก
ระบบการอนุ มั ติ การอนุ ญ าตต่ า ง ๆ อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หากมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ อนุญาต อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการได้
- ภารกิจที่มีลักษณะเป็นงานประจา หรืองานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจ
ดาเนินการได้เองภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ โดยมีผู้รับผิดชอบตามลาดับชั้นของการบริหาร และไม่ใช่
เรื่องจาเป็นที่ต้องอาศัยการปรึกษาหารือจากคณะกรรมการ
(ข) ภารกิจที่จาเป็น ได้แก่
- โดยที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่ อ ง
แนวทางการจั ด ท าและการเสนอร่ า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีแนวทางว่า การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบคณะกรรมการ ให้กระทาได้เพียง
เท่าที่จาเป็น ได้วางหลักการไว้ดังต่อไปนี้
๑) กรณีต้องวางกฎเกณฑ์ในการกากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ
กิจกรรมที่ต้องการความเป็นกลางปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เช่น ตลาดทุน เช่น คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดเงิน เช่น คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน หรือการ
สื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่ง เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม หรือคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
๒) กรณี ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด เช่ น คณะกรรมการแข่ ง ขั น ทางการค้ า
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการประเภทนี้ต้องมีความเป็นกลาง
และมีความเชี่ยวชาญ และต้องพิจารณาโดยยึดหลักความยุติธรรม เช่น การรับฟังความทุกฝ่าย
๓) กรณี ใ ห้ ค าปรึ ก ษาทางเทคนิ ค หรื อ เป็ น เรื่ อ งซึ่ ง ต้ อ งการความรู้
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจตามกฎห มาย เช่ น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔) กรณีพิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกาหนดค่าจ้างขั้นต่า ต้องมาจากตัวแทนนายจ้าง ตัวแทน
ลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ
ส าหรั บ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ภารกิ จ ที่
มีความจาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการจะต้องมีการนาหลักการหรือประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเหตุผลความ
จ าเป็ น ในการก าหนดให้ มี ร ะบบคณะกรรมการไปเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งจะต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ ผ ลกระทบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๖) แห่ ง พระราชบัญญัติหลั กเกณฑ์การจัดทาร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย
๑.๒ หน้าที่ในการดาเนินการของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(ก) หน้าที่ในการวางกฎเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของกฎหมาย
เนื่ อ งจากไม่ เ พี ย งแต่ ก ารวางกฎเกณฑ์ ใ นเรื่ อ งการก ากั บ ควบคุ ม
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวางกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมกากั บในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นวัตถุประสงค์
เฉพาะของกฎหมายนั้นด้วย เช่น ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน การกากับการ
ประกอบวิช าชีพ เนื่ องจากการกาหนดเพียงการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐ มนตรี
ดังกล่าว อาจไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากการมีกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
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(ข) หน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททั้งทางแพ่ง อาญา และข้อพิพาททางปกครอง
ก่อนที่จะนาข้อพิพาทเหล่านั้นเข้าสู่การพิจารณาขององค์กรตุลาการ ๑ เพื่อลดการนาคดีขึ้นสู่ศาลและช่วย
ทาให้คู่กรณีได้รับการเยียวยาในเบื้องต้น เช่น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
(ค) หน้ าที่ในการพิจารณาโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ
เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้ว ในบางกรณีไม่อาจอาศัยดุลพิ นิจของเจ้าหน้าที่ที่
มีอานาจตัดสินใจได้แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่การมีระบบคณะกรรมการจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาและการวินิจฉัยชี้ขาด หรือ
สั่งการ เช่น การพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องจัดทารายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ง) หน้าที่ในการตัดสินใจตามกฎหมาย สมควรให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
ในกรณีที่ผลของการตัดสินใจจะส่งผลกระทบอย่างกว้าง
หลักเกณฑ์นี้จะพิจารณาถึงผลกระทบจากการตัดสินใจในการใช้ อานาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลของการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้ มี
อานาจมากกว่ารูปแบบของการใช้อานาจ เช่น คาสั่งลงโทษทางวินัยที่ออกโดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
หรือการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย แม้จะมีผลกระทบต่อผู้รับคาสั่งอย่างมาก แต่ไม่กระทบถึงประโยชน์
ของส่วนรวม กรณีเช่นนี้ ก็ไม่จาเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในเรื่ องของการอุ ทธรณ์ คาสั่ ง ที่ให้ อุ ทธรณ์ต่ อผู้ ออกคาสั่ ง แต่ห ากเป็นกรณี ก าร
พิจารณาอนุญาตให้ทาสัญญาสัมปทานซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนร่วมและทรัพยากรธรรมชาติ
การพิจ ารณาอนุ ญาตดังกล่ าวย่ อมทาให้ เกิดสั ญญาทางปกครองที่มีผ ลต่อประโยชน์ส าธารณะ เช่นนี้
สมควรที่จ ะต้องมีคณะกรรมการขึ้น เพื่ อมากลั่ นกรองการใช้ดุล พินิจของผู้ มี อานาจ เพื่อให้ เกิดความ
รอบคอบยิ่งขึ้น
(จ) คณะกรรมการที่สามารถจัดตั้ งขึ้นได้ ได้แก่ คณะกรรมการกาหนดนโยบาย
คณะกรรมการกาหนดกฎเกณฑ์ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และคณะกรรมการกลั่นกรองความเห็น
ต่อผู้มีอานาจในกฎหมาย เท่านั้น
นอกจากคณะกรรมการตามกรณีข้างต้นแล้วก็ไม่สมควรจัดตั้งขึ้นเพิ่มเติมอีก
เพราะอาจทาให้กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการตามกฎหมายเกิดความล่าช้า หรือถ้าเป็นเรื่องที่
ผู้มีหน้าที่และอานาจตามกฎมายนั้น ๆ สามารถดาเนินการได้เอง เช่น การบริหารกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไม่จาเป็น ต้องมีคณะกรรมการบริหารกองทุน แต่สามารถให้ผู้จัดการกองทุนซึ่งมีชื่อเรี ยกว่ า
อย่างไรก็ตาม สามารถตัดสินใจใช้อานาจบริหารงานของกองทุนไปได้โดยลาพัง
๑ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาขององค์ ก รตุ ล าการย่ อ มท าในรู ป แบบของคณะกรรมการที่ เ รี ย กว่ า

“องค์คณะ” อยู่แล้ว โดยเป็นการใช้อานาจตุลาการ จึงไม่จัดรวมอยู่ระบบคณะกรรมการตามกฎหมาย ซึ่งใช้อานาจในทาง
ปกครอง
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ดังนั้น ก่อนที่จะมีการตั้งระบบคณะกรรมการขึ้นในกฎหมายฉบับใดนั้น สมควร
พิจารณาให้ครบหลักเกณฑ์ทั้งห้าประการเสียก่อน โดยหากขาดไปข้อหนึ่งข้อใดย่อมไม่สามารถจัดตั้งระบบ
คณะกรรมการในร่างกฎหมายดังกล่าวได้
๑.๓ พิจารณาความคุ้มค่าการมีระบบคณะกรรมการ
การพิ จ ารณาถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ของการมี ร ะบบคณะกรรมการ มี ห ลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ
เนื่องจากระบบคณะกรรมการจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก เช่น
ค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งเมื่อ
เทียบกับวัตถุประสงค์เฉพาะของกฎหมายที่ยกร่างว่าได้สัดส่วนกันหรือไม่ เพราะหากไม่ได้สัดส่วนแล้ว
และเป็นภาระด้านงบประมาณเกินความจาเป็นก็ไม่สมควรมีระบบคณะกรรมการในร่างกฎหมายฉบับนั้น
เพราะจะเป็นภาระด้านงบประมาณที่เกิดขึ้น
(ข) ความคุ้มค่าด้านการดาเนินงาน
หากการมีระบบคณะกรรมการเป็นการเพิ่มและก่อให้เกิดความล่าช้าของ
ขั้ น ตอนและกระบวนการซั บ ซ้ อ นเกิ น ความจาเป็ น ก็ ย่ อ มไม่ ส มควรที่ จ ะจั ด ตั้ ง ระบบคณะกรรมการ
ในร่างกฎหมายเช่นกัน ซึ่งการพิจารณาความคุ้มค่าในการดาเนินงานสมควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับด้วย
ในกรณีที่มีการยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ควรพิจารณาด้วยทุกครั้งว่า ร่างกฎหมาย
ฉบั บ นั้ น ควรมีระบบคณะกรรมการในร่างกฎหมายนั้นหรือไม่ ซึ่ งจะต้องพิจารณาหลั กเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นโดยละเอียด และหากพิเคราะห์ แล้วเห็นว่า ร่างกฎหมายนั้นไม่มีเหตุผลความจาเป็น หรือ ขาด
หลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดให้มีระบบคณะกรรมการในร่างกฎหมายฉบับนั้นก็ได้
๒. ขั้นตอนทบทวนหลังกฎหมำยใช้บังคับแล้ว
สื บ เนื่ องจากมาตรา ๒๕๘ ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ลไกในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ
ที่ใช้บั งคับ อยู่ ก่อนวัน ประกาศใช้รั ฐ ธรรมนูญนี้ ให้ ส อดคล้ องกับหลั กการตามมาตรา ๗๗ และพัฒ นา
ให้สอดคล้องกับหลักสากล จึงสมควรมีการทบทวนระบบคณะกรรมการที่ใช้อยู่ในกฎหมายในปัจจุบันโดย
พิ จ ารณาว่ า ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ร ะบบคณะกรรมการในกฎหมายอยู่ ห รื อ ไม่ หากไม่ มี
ความจาเป็นแล้ว จะสามารถดาเนินการเช่นไรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการมีคณะกรรมการเท่าที่
จ าเป็ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ อั น ท าให้ ก ารท างานมี ค วามคล่ อ งตั ว มากขึ้ น มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ที่ ชั ด เจน และไม่ ส ร้ า งภาระแก่ ป ระชาชนเกิ น ความจ าเป็ น จึ ง ควรมี แ นวทางในการทบทวนระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้
๒.๑ เหตุผลและความจาเป็นในการให้คงระบบคณะกรรมการไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้
ให้นาหลักเกณฑ์การกาหนดให้มีคณะกรรมการในกฎหมายตาม ๑. มาประกอบการพิจารณาด้วย
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๒.๒ การลดจ านวน ยกเลิ ก หรื อ ยุ บ รวมคณะกรรมการที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม หากพบว่ า
คณะกรรมการชุ ด ใดมี จ านวนกรรมการมากเกิ น จ าเป็ น ไม่ มี ก ารประชุ ม ในรอบปี ง บประมา ณ
หรื อไม่มีความจ าเป็ น ต้องมีคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการหลายชุดที่มีอานาจหน้าที่ทับซ้ อ นกั น
ก็สมควรลดจานวนกรรมการ ยกเลิกหรือยุบรวมคณะกรรมการ
๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมายจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
กฎหมายจัดทารายงานแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องมี ยกเลิก หรือปรับปรุงระบบคณะกรรมการ
ตามกฎหมายนั้น โดยให้เสนอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
๒.๔ ตรวจสอบคณะกรรมการตามกฎหมายใดที่ไม่มีการประชุม
สมควรมี ก ารตรวจสอบว่ า มี ค ณะกรรมการชุ ด ใดที่ ไ ม่ เ คยมี ก ารประชุ ม
หรือมีการประชุมแต่น้ อยครั้ งมากจนแทบไม่มีนับแต่มีการกาหนดในกฎหมายนั้นหรือไม่ เพราะกรณี
ดังกล่าวถือจะเป็นบทสันนิษฐานได้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นไม่มีความจาเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ
ก็สามารถดาเนินการได้เอง และจะนาไปสู่การเสนอยุบเลิกระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้นต่อไป
๒.๕ การลดจานวนคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม
สมควรตรวจสอบจานวนคณะกรรมการในกฎหมายว่ามีจานวนมากเกินความ
จาเป็นหรือมีคณะกรรมการโดยตาแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการในกฎหมายฉบับนั้นหรือไม่ หากมี
กรณีดังกล่าว สมควรดาเนินการเสนอยุบเลิกคณะกรรมการโดยตาแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องในกฎหมายนั้นต่อไป
๒.๖ การยุ บ รวมคณะกรรมการหลายชุ ด ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ทั บ ซ้ อ นกั น เป็ น
คณะกรรมการชุดใหม่เพียงชุดเดียว
ในกรณีที่เป็นว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ย วข้องกัน หรือมีอานาจหรือความสัมพันธ์
ในการดาเนิ น การ ก็ส มควรมีก ารเสนอทบทวนโดยตั้ ง คณะกรรมการขึ้นชุ ดใหม่ห นึ่ งชุ ด เพื่อยุ บ เลิ ก
คณะกรรมการที่มีอยู่เดิมให้นามารวมกัน และให้ถือว่าการต่ออายุคณะกรรมการที่อยู่ครบระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดแล้วเป็นการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย
ตั ว อย่ า งกรณี ต่ า งประเทศ เช่ น ฝรั่ ง เศส ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการภายในฝ่ายบริหาร โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ในร่างรัฐบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี (Projet de loi de finances) ต้ อ งมี ภ าคผนวก (annexe) แสดงรายชื่ อ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ และธนาคารแห่ งชาติ
ฝรั่งเศส โดยระบุกฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ และตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ในบัญชีดังกล่ าว
จะต้องระบุจานวนกรรมการในคณะกรรมการแต่ละชุด ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะกรร มการ
และจานวนประชุมย้อนหลังไปสามปี รวมทั้งระบุรายชื่อคณะกรรมการที่ถูกยุบเลิกไปในปีงบประมานที่
ผ่านมาด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสม
ของคณะกรรมการแต่ละชุดตามนโยบายในการจากัดจานวนคณะกรรมการที่ปรึกษาทางปกครอง
๒.๗ ก าหนดให้ ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมายนั้ น ๆ พิ จ ารณาทบทวนเหตุ ผ ล
และความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบคณะกรรมการไว้ ใ นกฎหมายที่ ต นเองรั ก ษาการ โดยพิ จ ารณาว่ า
คณะกรรมการที่มีอยู่ยั งคงมีความจ าเป็นต้องมีหรือไม่ หรือควรปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของคณะกรรมการมี ค วามคล่ อ งตั ว และหากเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งมี
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คณะกรรมการก็สมควรพิจารณาถึงองค์ประกอบ และหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
๒.๘ เมื่อผู้รักษาการตามกฎหมายพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นแล้วให้เสนอผลการ
พิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยผู้รักษาการตามกฎหมายจะต้องจัดทารายงานแสดงเหตุผล
และความจาเป็น จานวนองค์ประกอบที่จะต้องมี ยกเลิก หรือวาระการดารงตาแหน่งคณะกรรมการนั้น
ต่อไป
๒.๙ ควรมีการกาหนดกฎหมายกลางเกี่ยวกับคณะกรรมการ เพื่อเป็นหลั กเกณฑ์
กาหนดมาตรฐานคณะกรรมการแต่ล ะประเภทในกฎหมาย เพื่อให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทาง
ในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการต่อไป
๓. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถทางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ จึงสมควรให้มีการตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
โดยการประเมิน ตัว เองและการประเมินโดยองค์กรภายนอกภายในระยะเวลาที่ กาหนด ในประเด็ น
ดังต่อไปนี้
๓.๑ การตรวจสอบด้านงบประมาณ
สมควรมี ก ารสรุ ป ผลค่ า ใช้ จ่ า ยและภาระงบประมาณของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ ในแต่ละปี ตลอดจนประเมินผลความคุ้มค่ากับปริมาณผลงานที่มีการดาเนินการจนแล้วเสร็จด้วย
๓.๒ ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
สมควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของประธานกรรมการว่า ได้มีการทา
หน้ า ที่ ป ระธานอย่ า งเหมาะสมหรื อ ไม่ เช่ น การเปิ ด โอกาสให้ ก รรมการและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ มีการกากับการประชุมและจัดระเบียบวาระอย่างคุ้มค่า
และเหมาะสมหรือไม่
๓.๓ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
สมควรมีการตรวจสอบการเข้าร่ว มประชุม ของกรรมการแต่ล ะท่านว่า ได้ ม า
ประชุ ม กี่ ค รั้ ง มี ก ารลาประชุ ม บ่ อ ยครั้ ง หรื อ ไม่ ตลอดจนตรวจสอบผลการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
ที่ประชุมว่า กรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
๓.๔ การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
สมควรประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการว่าได้มีการฟ้องร้อง
คดีหรือเกิดข้อพิพาทใดหรือไม่
๓.๕ จัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการ
สมควรมีการจัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการ โดยระบุ รายละเอียดของ
การประชุม จานวนครั้งที่ประชุม ผลการดาเนินการที่สาคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน
ว่าสมควรยุบเลิกคณะกรรมการชุดดังกล่าวต่อไปหรือไม่
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๓.๖ ความรับผิดชอบของกรรมการ
สมควรตรวจสอบความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละเพื่ อ ประโยชน์ ข ององค์ ก รหรื อ ไม่ โดยจะต้ อ งเป็ น กระท าด้ ว ยความสุ จ ริ ต
และใช้อานาจตามวัตถุประสงค์ บริหารจัดการตามหลักการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลั ก สุ จ ริ ต ทั้ ง นี้ หลั ก การขั ด กั น ของผลประโยชน์ ที่ ส าคั ญ จะเป็ น ไปตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรม
(Commissioner’s Instruction No. 7 – Code of Ethics) และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การรั บ ของขวั ญ
จะเป็นไปตาม Gifts, benefits and hospitality – A guide to good practice
๔. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร
๔.๑ สมควรจัดทาทะเบียนคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการคัด เลื อ ก
ตรวจสอบคุณสมบั ติ ข องกรรมการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการจ่า ยเบี้ย ประชุ ม ของ
กรรมการ เพื่อป้องกันความซ้าซ้อนและเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการ
๔.๒ การคั ด เลื อ กคณะกรรมการต้ อ งมาจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย หรื อ เฉพาะด้ า น เช่ น การร่ า งสั ญ ญา การตลาด เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และกฎหมาย ตลอดจนจะต้องคานึงถึงความเกี่ยวข้องของกรรมการด้วย เช่น
ควรตั้งตัว แทนจากชุ มชนที่เ กี่ย วข้ องกั บเนื้ อ งานและภารกิ จของคณะกรรมการ และไม่มีส่ ว นได้ เ สี ย
มาเป็นคณะกรรมการ
๔.๓ การคัดเลือกประธานคณะกรรมการ นอกจากในเรื่องคุณวุฒิและวัยวุฒิแล้ ว
ยังต้องคานึงถึงภาวะผู้นาในการประชุมและการพัฒนา กระตุ้น และสนับสนุนให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งเป็ น ตั ว อย่ า งด้ า นความประพฤติ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ก รรมการ และมี
ความสามารถในการจั ด ระเบี ย บวาระการประชุ ม เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ไม่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
๔.๔ กาหนดหลักเกณฑ์หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ซึ่ ง โ ด ย ทั่ ว ไ ป ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ เ ป็ น พ นั ก ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ข อ ง รั ฐ
ที่ มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการ เช่ น จั ด เตรี ย มวาระการประชุ ม จั ด ท า
รายงานการประชุ ม แจ้ ง เวี ย นเอกสาร ติ ด ตามผลการประชุ ม ประสานงานระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
กับคณะกรรมการ อานวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ประสานงานด้านการพัฒนา
ให้ กับ คณะกรรมการ จั ดเตรี ย มข้อมูล ให้ กับคณะกรรมการ และให้ คาแนะนาคณะกรรมการเกี่ยวกับ
แผนการดาเนินงานและความเสี่ยงต่าง ๆ

๑

บทที่ ๑
บททั่วไปเกี่ยวกับกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
๑.๑ แนวควำมคิดเกี่ยวกับระบบคณะกรรมกำร
หากย้อนไปศึกษาในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าการจัดองค์กรทางปกครองของประเทศไทย
จะอยู่ในหน้าที่และอานาจของกระทรวง ทบวง กรม และอยู่ในการควบคุมดูแลโดยตรงของรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี โดยมักมอบให้เป็นความรับผิดชอบของบุคคลคนเดียว (Individual responsibility) เช่น
รัชกาลที่ ๕ มอบอานาจให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ถือพระแสงดาบอาญาสิทธิ (ดาบตราพระอาทิตย์และตรา
พระจันทร์ (ตราสุริยะมณฑลและจันทรมณฑล)) มีอานาจตัดสินและสาเร็จโทษคนได้โดยไม่ต้องนาความ
กราบบังคมทูล ผู้รับผิดชอบคนเดียวดังกล่าวจึงมีอานาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบผลของการตัดสินใจ
นั้นในลักษณะของการเป็น “เจ้าภาพ” ซึ่งมีข้อดีคือ ทาให้เกิดความสะดวกในการเร่งรัด ติดตาม ตลอดจน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และช่วยให้การทางานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม การจั ด องค์ ก รทางปกครองโดยมอบให้ เ ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
บุ คคลคนเดีย วเป็ น การเสี่ ย งต่อการใช้ดุล พินิจโดยไม่รอบคอบ และเสี่ ยงต่อการใช้ห น้าที่และอานาจ
เพื่อประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากไม่มีการคานอานาจในการใช้ดุลพินิจ ประกอบกับงานบางอย่างจาเป็นต้อง
ได้รับข้อมูลหรือความรู้หลายด้าน ต้องการให้เกิดการประสานงาน หรือความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
หลายหน่ ว ยงาน รวมทั้งไม่มีตัว แทนของกลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้เสี ย จึงเริ่มมีการใช้การบริห ารงานโดยระบบ
คณะกรรมการขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เริ่มมีกรรมการกรมการเมือง ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าเมือง และ
พัฒนาเป็นกิจจะลักษณะ เรียกว่า “คอมมิตตี” ให้มีคอมมิตตีจัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อระดมสรรพความรู้เข้า
ด้วยกัน ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ใช้คาว่า “กรรมสัมปาทิก” แปลว่า ผู้รับผิดชอบร่วมกัน เช่น สภาอุณาโลม
แดง เนติบัณฑิตยสภา จะมีคณะกรรมสัมปาทิกทาหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ และต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้คาว่า
“คณะกรรมการ”
การมอบความรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบายการด าเนิ น การหรื อ การตั ด สิ น ใจ
ในเรื่ องส าคัญ ๆ ให้ แก่ “คณะกรรมการ” ซึ่งเป็นองค์กรกลุ่ ม (Collective body) แทนที่จะมอบให้
เป็ น หน้ าที่ของบุ คคลคนเดีย ว และลดระดับความรับผิ ดชอบของบุคคลผู้ ได้รับมอบหมายเหลื อเพี ย ง
การด าเนิ น การตามมติ ข องคณะกรรมการเท่ า นั้ น โดยรู ป แบบการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
โดยคณะกรรมการค่ อ นข้ า งจะเป็ น ที่ นิ ย มในประเทศกลุ่ ม แองโกลแซกซอนเพื่ อ ป้ อ งกั น การผู ก ขาด
อานาจไว้ในมือของบุคคลเดียว ในปัจจุบันประเทศไทยนาระบบคณะกรรมการมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่ง
จากการตรวจสอบข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีคณะกรรมการประมาณ ๘๔๑ ชุด อยู่ใน
กฎหมายประมาณ ๓๘๖ ฉบั บ โดยมี ก ารเรี ย กชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป เป็ น ต้ น ว่ า กรรมการชุ ด ใด

๒
มี อ งค์ ป ระก อ บเ ป็ น จ านว น ม าก เ กิ น ๔๐ คนขึ้ น ไป จะเปลี่ ย นไปใช้ ค าว่ า “สภ า ” เช่ น
ในการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ต้ อ งการให้ บุ ค คลเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้ ร่ า งจึ งเสนอให้ มี ค ณะกรรมการ
เป็ น ผู้ ย กร่ า ง โดยเรี ย กว่ า สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลแบบรั ฐ บาลผสม
ระบบคณะกรรมการจึงถูกนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาหลาย ๆ เรื่องรวมทั้งการยกร่างกฎหมาย
อย่ า งไรก็ ดี ภายหลั ง จากที่ มี ก ารเริ่ ม ใช้ ร ะบบคณะกรรมการในกฎหมายเป็ น ต้ น มา
ในการร่างกฎหมายหลายฉบับได้กาหนดให้มีการใช้ระบบคณะกรรมการในการดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายนั้น จนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๗ ก็ได้กาหนด
หลักเกณฑ์การใช้คณะกรรมการว่าจะต้องใช้ในกรณีที่ “จาเป็น” เท่านั้น ทาให้ต้องมีการพิจารณาในส่วน
ของรูปแบบและสาระของระบบคณะกรรมการในการร่างกฎหมาย

๑.๒ ควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมกำร
๑.๒.๑ ควำมหมำยของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ คื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การด้ า นบริ ห าร
หรือกระทาการบางอย่างโดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความเป็นอิสระ
ในการแลกเปลี่ ย นแนวความคิ ด ระหว่ า งกรรมการด้ ว ยกั น รวมทั้ ง ต่ า งมี อิ ท ธิ พ ลซึ่ ง กั น และกั น
เพื่ อ น าไปสู่ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น โดยสมาชิ ก ในคณะกรรมการมั ก จะถู ก ก าหนดให้ ก ารท างาน
ในรูปคณะกรรมการเป็นพิเศษจากการทางานตามปกติ ซึ่งในทางการบริหารนั้นเราถือว่า คณะกรรมการ
เป็นการกระทาของกลุ่ม และถือว่าคณะกรรมการเป็นกลุ่มก่อให้เกิดการรวมพลัง (synergy) ผลรวมของ
งานที่เกิดขึ้นจากการทางานเป็นกลุ่มย่อยมีมากกว่าผลรวมของงานที่เกิดจากต่างคนต่างทา ในทางทฤษฎี
คณะกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดจากการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีหน้าที่และอานาจหรือภาระที่ได้รับ
มอบหมายอย่ างชัดเจน อาจได้รั บ การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการถาวร (standing committee) หรือ
คณะกรรมการถาวรเฉพาะกิจ (temporary committee) ก็ได้๒
คณะกรรมการอาจมี ชื่ อ เรี ย กแตกต่ า งกั น เช่ น Board, Commission, Task
Force หรือ Team Work
๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
การกาหนดให้มีคณะกรรมการ อาจเป็นไปด้วยความมุ่งหมายหลายประการ เช่น
- ให้คณะกรรมการมีอานาจในการบริหารจัดการ
- ให้คณะกรรมการมีอานาจในการตัดสินใจ
- ให้ คณะกรรมการทาหน้าที่แต่เฉพาะศึกษารายละเอียดโดยไม่มีอานาจที่ จ ะ
ตัดสินใจ
- ให้คณะกรรมการให้คาแนะนาแก่ผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้จัดการหรือ
ผู้บังคับบัญชาจะตัดสินใจตามที่เสนอหรือไม่ก็ได้
๒

ส านั ก หลั ก นิ ติ บั ญ ญั ติ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า, คู่ มื อ แบบการร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการ, กันยายน ๒๕๕๔, หน้า ๒ - ๑๐

๓
- ให้คณะกรรมการรับข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีอานาจที่จะให้คาแนะนาหรือตัดสินใจ
ในทางธุรกิจหรือการปฏิบัติราชการ

๑.๓ ประเภทของคณะกรรมกำร แบ่งเป็น ๒ นัย ดังนี้
๑.๓.๑ หลักกำรจัดองค์กรและกำรบริหำร อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท๓ คือ
(๑) คณะกรรมกำรนโยบำย
คณะกรรมการนโยบายเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในระดับสู งที่สุดในองค์ กร
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ว างนโยบายหลั ก ให้ แ ก่ อ งค์ ก รนั้ น ๆ รั บ ไปปฏิ บั ติ ต ามแนวนโยบายดั ง กล่ า ว ฉะนั้ น
คุณสมบัติของกรรมการจึงต้องอยู่ในระดับสูง เช่น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถกว้างขวางในการกาหนด
นโยบายในเรื่องนั้น ๆ และเกี่ยวข้องกับการนานโยบายที่กาหนดไว้ดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่งมักกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสูง เช่น รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ หรือ
ผู้ที่มีประสบการณ์อื่นใดเป็นพิเศษ เป็นกรรมการ มิใช่บุคคลในระดับผู้แทนหน่วยงานเท่านั้น สาหรับ
คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายนั้นอาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติ
และคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายในระดับองค์กรฝ่ายปกครอง
คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติตามที่ปรากฏในหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการมักมิใช่ เป็นองค์กรตัดสินใจในเรื่องนโยบายโดยตรง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณา
กาหนดนโยบายที่เหมาะสมเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อตัดสินใจ ทั้งนี้ เนื่องจากหน้าที่และอานาจใน
การกาหนดนโยบายของรัฐนั้นเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี
(๒) คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษามี ร ะดั บ ความส าคั ญ ในองค์ ก รในระดั บ สู ง
อีกประการหนึ่ ง คือ เป็ น ผู้ ที่ให้ คาปรึ ก ษา ข้อเสนอแนะ หรือความเห็ นใด ๆ ต่อผู้ มีอานาจตั ด สิ น ใจ
ในองค์กร ฉะนั้น คุณสมบัติที่ส าคัญก็คือต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี
เช่น นอกจากจะมีกรรมการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็มักจะต้องมี “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”
อีกจานวนหนึ่งเพื่อร่วมให้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในทางปกครองมี ๒ ระดับ คือ
ประเภทที่หนึ่ง เป็นทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการดาเนินงาน
ของฝ่ายปกครองด้วย คือ ในเรื่องสาคัญ ๆ ผู้ปฏิบัติการจะต้องขอความเห็นชอบหรือจะต้องปรึกษากับ
คณะกรรมการด้วย คณะกรรมการประเภทนี้มีจานวนมากกระจายไปในหน่วยงานของรัฐด้านต่าง ๆ
ประเภทที่สอง เป็นเพียงองค์กรที่ปรึกษาเท่านั้น ผู้ปฏิบัติการจะปรึกษาหรือไม่
ก็แล้วแต่ดุลพินิจ

๓

สิริพันธ์ พลรบ, “คณะกรรมการในทางปกครองตามพระราชบัญญัติในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๓๒), หน้า ๖๗ - ๖๙

๔
(๓) คณะกรรมกำรบริหำร
นอกจากคณะกรรมการทั้ง ๒ ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นที่จัดอยู่ในระดับสาคัญ
ในหน่วยงานแล้ว ยังมีคณะกรรมการอีกประเภทหนึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจัดว่าเป็นองค์กรใน
ระดับสาคัญของหน่วยงานที่มีอานาจตัดสินใจดาเนินการ คุณสมบัติของกรรมการจึงมีความสาคัญ เพราะมี
ความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานภายในองค์กรโดยตรง คณะกรรมการประเภทนี้พบน้อยมากในด้าน
การปกครอง แต่มักจะใช้ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินประเภทกองทุนต่าง ๆ องค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ และสภาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากองค์กรจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น
(๔) คณะกรรมกำรปฏิบัติ
คณะกรรมการประเภทนี้เป็นองค์กรในระดับล่างที่จะเป็นผู้ดาเนินการต่าง ๆ
โดยหลักแล้ว คุณสมบัติของกรรมการจึงอาจไม่ต้องอยู่ในระดับสูง ดังเช่นคณะกรรมการนโยบายหรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษา แต่หากคณะกรรมการเหล่านี้ทาหน้าที่ปะปนกับหน้าที่ในสามลักษณะข้างต้น
คุณสมบัติของคณะกรรมการก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคานึงถึงเป็นพิเศษตามลักษณะหน้าที่ดังกล่าวด้วย
๑.๓.๒ หลักกฎหมำยปกครอง
เมื่อพิจ ารณาในภาพรวมแล้ ว ในคณะกรรมการแต่ล ะประเภท กฎหมายอาจ
กาหนดให้มีภาระหน้าที่หลายอย่างก็ได้ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา มิได้หมายความว่าจะมีภาระหน้าที่
เฉพาะการให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแต่เพียงอย่างเดียว แต่คณะกรรมการที่ปรึกษาอาจมีภาระหน้าที่
ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท และมีภาระหน้าที่ในการให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะพร้อมกันด้วย ดังนั้น
หากพิจารณาตำมหลักกฎหมำยปกครองแล้ว อาจแบ่งประเภทของ “คณะกรรมการ” ได้ ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมกำรที่ทำหน้ำ ที่ในทำงปกครองโดยทั่ วไป ซึ่งอาจคานึงได้ตาม
หลักการจัดองค์กรและการบริหารโดยทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินงานในทางปกครอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะว่าเป็นคณะกรรมการระดับใดขององค์กร
(๒) คณะกรรมกำรที่ทำหน้ำที่วินิจฉัยชี้ ขำดข้อพิพำท ซึ่งหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้
ขาดข้อพิพาทในทางปกครองนั้นเป็นหน้าที่ที่มีลักษณะพิเศษกว่าการดาเนินงานทางปกครองโดยทั่วไป
เนื่ อ งจากต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ป ระสานประโยชน์ โ ดยส่ ว นรวมของรั ฐ และประโยชน์ โ ดยส่ ว นตั ว ของเอกชน
คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครองอาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑) คณะกรรมกำรประเภท Tribunal ซึ่งได้แก่คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ใน
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะเรื่อง โดยมีกระบวนการพิจารณาโดยแน่นอน คุณสมบัติที่สาคัญของ
กรรมการในคณะกรรมการประเภทนี้ คือ จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) ตามสาระ
ของข้อพิพาทตามพระราชบั ญญัตินั้น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองแต่งตั้งกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม ส่วนใหญ่มักเรียกชื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายต่าง ๆ
๒) คณะกรรมกำรประเภทที่ ท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข ำดข้ อ พิ พ ำท
ในทำงปกครองโดยทั่วไป ได้แก่ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณา
สาหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

๕

๑.๔ ข้อดีของระบบคณะกรรมกำร
๑.๔.๑ กำรคำนอ ำนำจ เป็ น การคานอ านาจในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า เรื่ อ งนั้ น เป็ นเรื่ อ งที่มี
ประโยชน์ได้เสียสูง หรือจะมีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งไม่ควรให้ผู้ใดเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจในเรื่องนั้นแต่
เพียงผู้เดียว แต่ต้องการให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย เนื่องจากการตัดสินใจของคน ๆ
เดียวมีแนวโน้มของการใช้อานาจที่เป็นเผด็จการ
๑.๔.๒ กำรระดมควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นการระดมความรู้ความสามารถในกรณีที่
เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จาเป็นต้องอาศัย ความรู้ความสามารถอย่างหลากหลาย มีลักษณะสหวิทยาการ
(Inter - disciplinary) ซึ่งไม่สามารถจะหาได้จากบุคคลคนเดียว ทาให้ได้ทางเลือกในการตัดสินใจมากกว่า
เพราะมีความหลากหลายของข้อมูล โดยเฉพาะคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายอาชีพและความ
เชี่ยวชาญหลายสาขา และให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน (Collective responsibility)
๑.๔.๓ กำรถ่ำยทอดข่ำวสำร เป็นการถ่ายทอดข่าวสาร เพื่อทุกฝ่ายที่มีกิจกรรมร่วมกัน
สามารถที่จะเรียนรู้ในขณะเดียวกันได้ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการสื่อสารในองค์กรก็ได้
๑.๔.๔ ควำมเป็น เอกภำพ เป็นการประสานงานเพื่อให้ เกิดความเป็นเอกภาพและ
ก่อให้ เกิด ความรวดเร็ ว ในการทางานในกรณี ที่เห็ นว่า เรื่ อ งนั้ นเป็น เรื่ อ งที่ อ ยู่ใ นความรั บผิ ดชอบหรื อ
เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจาเป็นต้องสร้างกลไกในการประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและรวดเร็ว
ในการทางาน
๑.๔.๕ กำรมีตัวแทนจำกผู้มีส่วนได้เสีย ในกรณีต้องการให้ตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียอยู่
ในการพิจารณาปัญหา ทาให้การตัดสินใจจากกลุ่มมีความเป็นกลางมากขึ้นโดยผ่านทางตัวแทน นอกจากนี้
ยังก่อให้เกิดการเชื่อตามและยอมรับคาตัดสินที่มีขึ้นนั้น ทั้งนี้ การบริหารองค์กรสมัยใหม่ยอมรับกันว่าเป็น
การสร้างบรรยากาศการทางานเพื่อให้เกิดผลงานสูงสุด ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ ข้อเสียของระบบคณะกรรมกำร
๑.๕.๑ เสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยสูง เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีการ
เดินทางมาประชุม มีการอภิปรายที่ยาวนาน เพราะถ้าสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วก็คงไม่ต้องประชุม
และบางครั้งต้องประชุมหลายครั้งกว่าจะได้ข้อยุ ติ ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่าการตัดสินใจของบุคคลเพียงคน
เดียว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีตาแหน่งระดับสูง ซึ่ง
กรรมการแต่ละคนต่างมีภารกิจมาก การนัดประชุมก็จะมีความยากลาบาก ไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหา
๑.๕.๒ กำรส่งผู้แทนมำประชุมแต่ไม่สำมำรถตัดสินใจแทนได้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลที่มีตาแหน่งระดับสูง ซึ่งก็จะเป็นบุคคลที่มีภารกิจมากหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในหลายคณะ อันจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ซึ่งก็จะแก้ปัญหาโดยการ
ส่งผู้แทนมาประชุมแทนและบ่อยครั้งที่พบว่าผู้แทนที่มาประชุมแทนไม่สามารถตัดสินใจแทนได้
๑.๕.๓ กำรตัดสินใจที่อ่อนแอ ในบางกรณีอาจเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอ เนื่องจาก
องค์ประกอบของคณะกรรมการจะมาจากบุคคลที่มีความหลากหลายฝ่ายที่มีความเป็นอิสระและมีความ
เท่าเทีย มกัน ดังนั้ น ในการตัดสิ นใจจึ งมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีความเกรงใจกัน และทาให้ เกิดการ
ตัดสินใจอย่างประนีประนอมกันที่จุดต่าสุดที่มีส่วนร่วมกันได้ (least common denominator) ซึ่งเป็น

๖
จุ ดที่ไม่เข้มแข็งเพีย งพอเท่ากับ การตัดสิ นใจของบุ คคลคนเดียว จนทาให้ เกิดการละเลยในการเสนอ
ข้อเท็จจริงหรือเสนอแง่มุมอื่นในการตัดสินใจ
๑.๕.๔ กำรแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและแข่งขันกันเอง ในบางกรณีอาจมีกรรมการบางคนที่
เป็นผู้ที่มีอานาจเหนือหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินในฐานะที่เป็นการตัดสินใจขององค์กรกลุ่ม ก็จะส่งผลให้
คณะกรรมการที่มีฐานะเท่าเทียมกันเปลี่ยนแปลงไป จนกลายเป็นมีผู้นาและผู้ตามซึ่งผลของการประชุมก็
จะไม่เป็นไปในทางที่ควรจะเป็น หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีการแตกแยกเป็นกลุ่ม ๆ ก็จะเกิดการต่อสู้
ระหว่างกลุ่มทาให้เกิดสถานการณ์แบบการเมืองซึ่งอาจทาให้เกิดการตัดสินใจหรือมีข้อแนะนาที่ไม่เข้มแข็ง
ยิ่งกว่าการประนีประนอมกันที่จุดต่าสุดที่มีส่วนร่วมกันได้เสียอีก
๑.๕.๕ กำรอภิปรำยยำวนำนและไม่สำมำรถตกลงกันได้ ในกรณีเป็นเรื่องที่จาเป็นต้อง
อาศัยความรู้ในหลายด้าน มีลักษณะสหวิทยาการ ที่ต้องมีการพิจารณาอย่างทั่วถึง จะมีการอภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องของขอบเขตและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ในที่สุดจะเกิดความยุ่ งยากจนไม่สามารถจะ
ตกลงกันได้ และมักเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยไม่มีการปฏิบัติสิ่งใดเลย
๑.๕.๖ ไม่รู้สึกว่ำต้องรับผิดชอบ การทางานในระบบคณะกรรมการ เป็นการการทางาน
ที่ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ ม าจากหลายฝ่ า ย ส่ ง ผลให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วยากที่ จ ะรู้ สึ ก ว่ า ตนจะต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบเช่นเดียวกับกรณีที่ตนได้รับมอบอานาจนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง การกระจายความรับผิดชอบ
เป็ น ข้ อ เสี ย ที่ ส าคั ญของระบบคณะกรรมการ จะไม่ มี ผู้ ใ ดรู้ สึ ก ว่ าเป็น การกระท าร่ว มของกลุ่ ม ความ
รับผิดชอบในผลงานจึงไม่ชัดเจนเหมือนการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว
๑.๕.๗ ไม่มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร โดยที่ในปัจจุบันยัง
พบว่ายังไม่มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการว่ามีความสาเร็จตามที่มุ่งหมายไว้มากน้อยเพียงไร และมี
ความคุ้มค่าหรือไม่ รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียวจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไร
หรือไม่
๑.๕.๘ กำรแต่ ง ตั้ ง ไม่ ไ ด้ พิ จ ำรณำที่ ค วำมสำมำรถ การแต่งตั้งคณะกรรมการตาม
กฎหมายฉบับต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นการแต่งตั้งกรรมการโดยตาแหน่ง แม้จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยตั ว บุ ค คลอยู่ บ้ า งแต่ ก็ เ ป็ น สั ด ส่ ว นที่ น้ อ ย ซึ่ ง อาจถื อ ได้ ว่ า การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลใน
คณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาที่ความสามารถ แต่มักเป็นการแต่งตั้งโดยดูจากลักษณะงานใน
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสียมากกว่า
๑.๕.๙ ข้อเสนอทำงทฤษฎีมำกเกินไป บางกรณีพบว่ากรรมการที่มาจากผู้ทรงคุ ณวุฒิมี
แนวคิดและข้อเสนอทางทฤษฎีมากเกินไป ซึ่งทาให้ไม่สามารถนามาปฏิบัติได้จริง

๑.๖ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
องค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ๔ ส่วน ดังต่อไปนี้
๑.๖.๑ ประธำนกรรมกำร ผู้ที่อาจกาหนดให้เป็นประธานกรรมการได้มี ๓ ประเภท
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี (หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) หรือรัฐมนตรีเป็นประธาน

๗
(๒) ข้าราชการประจา ได้แก่ ปลัดกระทรวงเป็นประธาน (หากกฎหมายบางระดับ
เห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งอธิบดีเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการก็กาหนดได้ เช่น พระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการการขุดดิน
และถมดิน" ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานกรรมการ)
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ง เช่น
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีณะกรรมการนโยบายกองทุน
สนับสนุนการวิจัย โดยผู้เป็นประธานกรรมการได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการ
วิจัยซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑.๖.๒ กรรมกำรโดยตำแหน่ง การที่กฎหมายกาหนดให้มีกรรมการโดยตาแหน่งที่มา
จากส่วนราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการประสานนโยบายของทางราชการเข้ากับการทางานหรือการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่งจึงทาหน้าที่เป็นผู้สื่อสารนโยบายของทางราชการด้วย
๑.๖.๓ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (หรือในบางพระราชบัญญัติจะกาหนดให้มีกรรมการที่
เป็นผู้แทนมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกเป็นกรรมการด้วย)
๑.๖.๔ เลขำนุกำร โดยปกติแล้วเลขานุการมักจะเป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย แต่ก็ไม่
เสมอไป บางพระราชบัญญัติอาจกาหนดให้เป็นเพียงเลขานุการโดยไม่เป็นกรรมการด้วยก็มี
อย่างไรก็ตาม ไม่จาเป็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย ๔ ส่วน
ข้างต้นเสมอไป

๑.๗ ปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร
ความไม่ไว้วางใจในการบริห ารราชการโดยบุคคลคนเดียวดังกล่าวนอกจากจะท าให้
มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการตามกฎหมายจ านวนมากแล้ ว ยั ง มี ผ ลต่ อ การก าหนดหน้ า ที่ แ ละอ านาจ
ของคณะกรรมการตามกฎหมายด้ ว ย โดยแทนที่ จ ะก าหนดให้ ค ณะกรรมการมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ในการกาหนดนโยบายหรื อแนวปฏิบั ติ ของหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง หรือพิจารณาเรื่องที่ มี ความส าคั ญ
หรือที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่กลับพบว่ากฎหมายหลายฉบับได้
ขยายหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการไปถึงการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็น “งานประจา” เช่น การ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ด้วย ทั้งที่งานประจานี้สามารถดาเนินการได้โดยบุคคลเพียงคนเดียวภายใต้
หลักเกณฑ์ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทาให้คณะกรรมการตามกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้า ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของการตั้งคณะกรรมการ และก่อให้เกิดความล่าช้าในการบริการ
ประชาชนด้วยซึ่งความไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้าดังกล่าวนี้เนื่องจากสาเหตุ ๕ ประการ คือ
๑.๗.๑ ควำมซ้ำซ้อนของกรรมกำรที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
การกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นต้องคานึงถึงความรู้
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม กฎหมายจึงกาหนดให้
ข้าราชการประจ าผู้มีห น้ าที่รั บผิ ดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการเป็น
กรรมการโดยตาแหน่ งในคณะกรรมการนั้นด้ว ย อย่างไรก็ดี การมีคณะกรรมการจานวนมากท าให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการโดยตาแหน่งซ้าซ้อนมาก จากการ

๘
ตรวจสอบกฎหมายที่บัญญัติให้มีคณะกรรมการ ปรากฏว่าตาแหน่งที่กฎหมายกาหนดให้เป็นกรรมการเป็น
จานวนหลายฉบับมาก เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เป็นต้น
เมื่อบุคคลใดได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยตาแหน่งตามกฎหมายเป็นจานวน
หลายฉบั บ มากจะท าให้ ไ ม่ส ามารถเข้ าร่ว มประชุ ม ได้ กรรมการโดยต าแหน่ง ก็ จ ะไม่เ ข้ าร่ว มประชุ ม
โดยอาจส่ งหรือไม่ส่ งผู้ แทนเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่ งไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ทาให้ วัตถุประสงค์ในการตั้ง
กรรมการโดยตาแหน่งไม่บรรลุผล เพราะแม้กรรมการโดยตาแหน่งจะสามารถมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ไปร่วมประชุมแทนตน๔ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเรื่ององค์ประชุมของคณะกรรมการได้ แต่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาด้านความต่อเนื่องของการประชุมหากมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนบ่อยมากและผู้ไปร่วมประชุมแทนก็มัก
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่มีผลผูกพันหน่วยงาน หลายกรณีมีการมอบหมายจนถึ งเจ้าหน้าที่ระดับล่าง ซึ่ง
นอกจากจะขาดความรู้ความชานาญอย่างลึกซึ้งแล้วยังไม่สามารถตัดสินใจแทนหน่วยงานได้ การประชุม
เรื่องต่าง ๆ จึงมักไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ในการประชุมเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการ
ตั้งคณะกรรมการ นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการมักเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการ หากมตินั้นไม่ตรงความต้องการหรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติมาแต่เดิม มติของ
คณะกรรมการส่วนใหญ่จึงไม่มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และทาให้การใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อสร้าง
การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๑.๗.๒ กำรกำหนดให้คณะกรรมกำรทำงำนที่เป็นงำนบริหำร
จากความไม่ไว้วางใจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลคนเดียว เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ประโยชน์ได้เสียสูง หรือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากซึ่งไม่ควรให้ผู้ใดเป็นผู้ มีอานาจ
ตัดสินใจในเรื่องนั้นแต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นเรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายและ
ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ลั ก ษณะสหวิ ท ยาการและจ าเป็ นต้ อ งอาศั ย ความรู้
หลากหลายซึ่งไม่สามารถจะหาได้จากบุคคลคนเดียว หรือเป็นเรื่องที่อ ยู่ในความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
กับหลายฝ่ายซึ่งจาเป็นต้องสร้างกลไกในการประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและรวดเร็วในการ
ทางาน ดังนั้น ระบบคณะกรรมการจึงเหมาะสมกับงานที่ต้องการ “การปรึกษาหารือ” ได้แก่ การกาหนด
นโยบายหรือแนวทางในการดาเนินงาน การกากับดูแลหรือ ติดตามการดาเนินงาน และการให้คาปรึกษา
แนะนาเพราะจะทาให้การตัดสินใจมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น
การกาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหาร เช่น การอนุมัติ การอนุญาตจึง
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการนาระบบคณะกรรมการมาใช้ในการบริหารราชการ เพราะทาให้การ
อนุมัตหิ รืออนุญาตต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการเหล่านี้ล่าช้า เนื่องจากการทางานใน
รูปแบบคณะกรรมการมีขั้นตอนในการดาเนินงานมาก ในขณะที่การอนุมัติ การอนุญาต มีลักษณะเป็น
“งานประจา” หรืองานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจดาเนินการได้เองภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์โดยมี
ผู้รับผิดชอบตามลาดับขั้นตอนของการบริหาร ไม่ใช่เรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องอาศัยการปรึกษาหารือ เช่น
- คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัด
๔

ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕

๙
เอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการออกใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนและใบอนุญาตจัดตั้งสานักงานช่ างรังวัด
เอกชน
- คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามมาตรา ๓๙ เบญจ
แห่ งพระราชบั ญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุ
ใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
- คณะกรรมการควบคุมโรงรับจานา ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงรับ
จานา พ.ศ. ๒๕๐๕ ในการอนุญาตตั้งโรงรับจานา หรือหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ ในการอนุญาตให้ย้ายโรงรับ
จานา
- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า
๑.๗.๓ ระบบคณะกรรมกำรมีขั้นตอนกำรทำงำนมำกและมีค่ำใช้จ่ำยสูง
การท างานในระบบคณะกรรมการซึ่ ง เป็ น องค์ ก รกลุ่ ม ก่ อ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า
ในการตัดสิ น ใจเนื่ องจากมีขั้น ตอนการดาเนิน การมาก เพราะฝ่ ายเลขานุการต้องเตรีย มการประชุ ม
และนัดประชุม และโดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการซ้าซ้อนกันมากทาให้นัดประชุมได้ยากมากขึ้น
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนบ่อยครั้งทาให้ผู้แทนที่มาใหม่ต้องศึกษาเรื่องใหม่ทั้งหมด บ่อยครั้งที่
คณะกรรมการไม่ส ามารถหาข้อยุ ติที่เหมาะสมได้ในการประชุมเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นการสิ้ นเปลื อง
ค่าใช้จ่ายในการประชุมทั้งในรูปของเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าจัดทาเอกสารการประชุม
๑.๗.๔ พฤติกรรมเฉพำะของสังคมไทย (ควำมเกรงใจ)
การประชุมส่วนใหญ่กรรมการมักจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นผลมาจาก
“ความเกรงใจ”๕ ซึ่งเป็นพฤติกรรมสังคม (Social behavior) เฉพาะของคนไทยที่ผู้มีอาวุโสน้อยไม่กล้า
แสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับผู้มีอาวุโสสูงกว่า และจากการที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความรู้
ความชานาญอย่างแท้จริง การประชุมจึงขาดการมีส่วนร่วม (Participation) และการระดมความคิ ดเห็น
ผลการประชุมจึงมักเป็นไปตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของประธานกรรมการหรือเลขานุการ
๑.๗.๕ ประสิทธิภำพของฝ่ำยเลขำนุกำร
การท างานในระบบคณะกรรมการต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล และข้ อ เสนอของฝ่ า ย
เลขานุการเป็นหลักในการพิจารณา หากฝ่ายเลขานุการศึกษาเรื่องที่ประชุมเป็นอย่างดี เตรียมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาครบถ้วน การประชุมย่อมสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว แต่หากฝ่าย
เลขานุการไม่มีความรู้หรือไม่เอาใจใส่เรื่องที่ประชุมรวมทั้งเรื่องอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง หรือไม่เตรียมเรื่อง ก็จะ
ทาให้การทางานของคณะกรรมการล่าช้า ทั้งยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้กรรมการเกิดความเบื่อหน่ายและไม่
เข้าร่วมประชุม

๕

หน้า ๑๗๓

ประทาน คงฤทธิศึกษาการ, การบริหารและการจัดระเบียบบริหารราชการไทย, โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๙,

๑๐

๑.๘ กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช
๒๕๖๐
๑.๘.๑ ควำมมุ่งหมำยของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
สื บ เนื่ อ งจากปั ญ หาของระบบคณะกรรมการตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ท าให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติหลักการในส่วนของการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายไว้ใน
มาตรา ๗๗๖ และในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ในมาตรา ๒๕๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติหลักการสาคัญในการใช้ระบบคณะกรรมการไว้ทั้งก่อนตรากฎหมายและการดาเนินการกั บ
กฎหมายที่ใช้บังคับไปก่อนรัฐธรรมนูญใช้บังคับ ดังนี้

๖

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด
ความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิ ตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่ อ นการตรากฎหมายทุ ก ฉบั บ รั ฐ พึ งจั ด ให้ มี ก ารรั บฟั งความคิ ดเห็ น ของผู้เกี่ ย วข้ อ ง วิ เ คราะห์
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากกฎหมายอย่ างรอบด้า นและเป็ นระบบ รวมทั้ งเปิ ด เผยผลการรั บ ฟั งความคิด เห็นและ
การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีจาเป็น พึงกาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน
และพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
๗
มาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ค. ด้านกฎหมาย
(๑) มีกลไกให้ดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยให้มีการใช้
ระบบอนุญาตและระบบการดาเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่ อให้การทางานเกิดความคล่องตัว โดยมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
กฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ

๑๑
(๑) หลักเกณฑ์กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
โดยหลักการของมาตรา ๗๗ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดาเนินการให้
ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่ อปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง และในวรรคสาม ได้กาหนดให้รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการใน
กฎหมายเฉพาะกรณีที่จาเป็น พึงกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาใน
การดาเนิ น การตามขั้น ตอนต่าง ๆ ที่บั ญญัติไว้ในกฎหมายให้ ชัดเจนและพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะ
ความผิดร้ายแรง และให้มีกลไกในการดาเนินการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ
(๒) กำรกำหนดให้มีกำรปรั บปรุ งกฎหมำยที่ใ ช้บังคับอยู่ก่อนวัน ประกำศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๕๘
ซึ่งเป็นเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย ได้บัญญัติให้มีกลไกในการดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ก่ อ นวั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
ตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีระบบคณะกรรมการเพียงเท่าที่จาเป็น
เพื่อให้การทางานมีความคล่องตัว มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น
๑.๘.๒ กำรก ำหนดแนวทำงปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงำนของรั ฐ เกี่ ย วกั บ กำรใช้ ร ะบบ
คณะกรรมกำร (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๐)
การด าเนิ น การเพื่ อ รองรั บ บทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง
แนวทางการจั ด ท าและการเสนอร่ า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยสาระสาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับระบบคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้
(๑) กำรร่ ำ งกฎหมำยเพื่ อให้ มีร ะบบคณะกรรมกำร ให้กระทำได้เ พียงเท่ ำ ที่
จำเป็น กรณีจำเป็นเช่นว่ำนั้น เช่น การกาหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อทาหน้าที่
๑) วางกฎเกณฑ์ในการกากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
๒) วินิจฉัยชี้ขาด
๓) ให้คาปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีระบบคณะกรรมกำร ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑) การกาหนดขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพิ่ม
พระราชภาระโดยไม่จาเป็น

๑๒
๒) คณะกรรมการซึ่งทาหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ต้องไม่มีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่อาจจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นั้น
หรืออาจเป็นคู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้กากับควบคุมออก
จากผู้ปฏิบัติ
๓) ไม่ ก าหนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ เว้ น แต่ เ ป็ น
คณะกรรมการที่กาหนดนโยบายระดับชาติ
๔) กรรมการโดยต าแหน่ ง พึ ง มี ต ามความจ าเป็ น และการก าหนดให้
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง บางต าแหน่ ง เป็ น กรรมการสมควรพิ จ ารณาก าหนดเท่ า ที่ จ าเป็ น เช่ น ผู้ อ านวยการ
สานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เลขาธิการ ก.พ.
เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว และในกรณีที่มีกรรมการโดยตาแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใดมติดังกล่าว
ย่อมผูกพันองค์กรที่กรรมการโดยตาแหน่งผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่ด้วย เว้นแต่กรรมการผู้นั้นได้แสดงความ
ไม่เห็นด้วย โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้าน หรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
๕) การแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ ก าหนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีลั กษณะการขัดกัน แห่ งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนั้นด้วย

๑๓

บทที่ ๒
กรณีศึกษำกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำยของต่ำงประเทศ
๒.๑ สหรัฐอเมริกำ
คณะกรรมการที่ปรึกษามีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่เริ่มตั้งสาธารณรัฐ เช่น กรณีในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ได้ขอคาแนะนาจากคณะกรรมการ
ในระหว่างกบฏวิสกี้ใน พ.ศ. ๒๓๓๗ (the whiskey rebellion)
การมีส่วนร่วมขององค์กรกลุ่มเหล่านี้ได้สร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ขอบเขต
ของการดาเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ก็มีความต้องการที่จะมีการควบคุมการใช้
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา ความพยามในการก ากั บคณะกรรมการที่ ป รึก ษารวมถึ งกรณี แ นวทางของ
กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘
จนกระทั่งคณะอนุ กรรมาธิการ (house committee on government operations
subcommittee) ได้เริ่มสารวจเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยรัฐ บาลกลางในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ –
๒๕๑๓ และได้มีการเปิดการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมคณะกรรมการที่ปรึกษา จากการ
ส ารวจดั ง กล่ า วพบว่ า มี ข้ อ แนะน าที่ ส มควรจะน ามาเป็ น เกณฑ์ ก ารควบคุ ม คณะกรรมการที่ ป รึกษา
จนกระทั่งสภาครองเกสได้ผ่านกฎหมายในสมัยประธานธิบดีริชาร์ด นิกสัน ได้ออกกฎหมาย “Federal
Advisory Committee Act” (FACA) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ FACA ได้สร้างหลักเกณฑ์กระบวนการในการ
แต่งตั้ง การดาเนินงาน การดูแล และการสิ้นสุดของคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐบาลกลาง
ตาม Section 2 ของ FACA ระบุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่า สภาคองเกรสพบว่ามี
คณะกรรมการที่คล้ายคลึงกันซึ่ง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสาขา
บริหารของรัฐบาลกลางและเป็นวิธีที่มีประโยชน์และเป็นประโยชน์ในการให้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญที่
หลากหลายต่อรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ดี สภาคองเกรสพบว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีอยู่จานวนมากไม่ได้
รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอ ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเฉพาะเมื่อมีความมุ่งมั่นและจาเป็นต้อง
มีจานวนน้อยที่สุด คณะกรรมการที่ปรึกษาควรถูกยกเลิกเมื่อไม่ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ควรมีมาตรฐานและวิธีการที่สม่าเสมอเพื่อบังคับใช้ในการจัดตั้งการดาเนินงานการบริ หารและระยะเวลา
ของคณะกรรมการที่ปรึกษา นอกจากนี้ สภาคองเกรสและประชาชนควรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
จานวนวัตถุประสงค์การเป็นสมาชิกกิจกรรมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการที่ปรึกษา และการทางาน
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาควรเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นและทุกเรื่องที่อยู่ในระหว่ างการพิจารณาควรได้รับ
การพิจารณาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง๘

๘

Section 2 FACA

๑๔
FACA มีสาระสาคัญเพื่อทาให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาเป็น
คาแนะนาที่เป็นภาวะวิสัยและสามารถเข้าถึงได้ต่อสาธารณะ กฎหมายได้สร้างกระบวนการเกี่ยวกับการ
ก่อตั้ง การดาเนินการ การกากับดูแล และการยุติองค์กรที่ปรึกษา และได้กาหนดให้มีเลขาธิการการบริหาร
จัดการคณะกรรมการ (Committee Management Secretariat) ขึ้นเพื่อดาเนินการตรวจสอบให้มีการ
ดาเนินการตาม FACA สรุปสาระสาคัญของกฎหมายได้ดังนี้
(๑) คณะกรรมที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ตาม Section 3 บทนิยามคาว่าคณะกรรมการที่ปรึกษา (advisory committee)
หมายความว่า คณะกรรมการหรือคณะทางานใด ๆ ทั้งที่เรียกว่า committee, board, commission,
council, conference, panel, task force หรื อ เรี ย กด้ ว ยชื่ อ อื่ น ๆ แต่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั น หรื อ
คณะอนุกรรมการ ซึ่ง (๑) ก่อตั้งโดยกฎหมายหรือแผนการปฏิรูปองค์กร หรือ (๑) ก่อตั้งโดยประธานาธิบดี
หรือ (๓) ก่อตั้งโดยองค์กรใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการได้รับคาแนะนา ข้อเสนอแนะสาหรับประธานาธิบดี
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บาลกลาง ยกเว้ น กรณี เ ป็ น คณะกรรมการที่ ก่ อ ตั้ ง โดย the National Academy of
Sciences or the National Academy of Public Administration
(๒) ความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการของสภาครองเกรส
ตาม Section 5 ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทบทวนกฎหมาย คณะกรรมาธิ ก ารของ
วุฒิสภา (Senate) และสภาผู้แทน (House of Representatives) ต้องทบทวนบทบาทของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาภายในขอบเขตอานาจเพื่อตัดสินใจว่าคณะกรรมการนั้นจาเป็นที่จะต้องยุบเลิ กหรือรวมกั บ
คณะกรรมการที่ปรึกษาอื่น คณะกรรมาธิการแต่ละคณะต้องดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายนี้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายหรือ อนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึกษา
คณะกรรมาธิการแต่ละคณะของทั้งสองสภาจะต้องตัดสินใจและรายงานการตัดสินใจเช่นว่านั้นต่อสภา ว่า
ภารกิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยองค์กรหรือคณะกรรมการชุดอื่นที่มี
อยู่แล้วหรือไม่ กฎหมายจะต้องมีระบุ
๑) วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาให้ชัดเจน
๒) ต้องให้กรรมการของคณะกรรมการที่ปรึกษามีความสมดุลเท่าเทียมกันในแง่ของ
มุมมองที่แสดงและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
๓) บทบั ญ ญั ติ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะท าให้ แ น่ ใ จว่ า ค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาจะต้องไม่ได้รั บอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมจากการแต่งตั้งของผู้ มีอานาจหรื อ มี
ผลประโยชน์ขัดกัน คณะกรรมการที่ปรึกษาจะต้องมีความเป็นอิสระ
๔) บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นอย่างเหมาะสม กาหนดวันที่จะต้องรายงาน
(ถ้ามี) ระยะเวลาที่จะต้องให้คาปรึกษา การตีพิมพ์รายงานและเอกสารอื่น
๕) บทบัญญัติที่จะทาให้แน่ใจว่าคณะกรรมการที่ปรึกษามีบุคลากรที่เพียงพอ (ไม่ว่า
จะเป็นบุคลกรของหน่วยงานหรือมีการจ้างเพื่อปฏิบัติงาน) ตลอดจนจะต้องมีแหล่งรายได้

๑๕
(๓) ความรับผิดชอบของประธานาธิบดี
ตาม section 6 ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการที่ปรึกษาของ
ประธานาธิบดีได้เสนอรายงานต่อประธานาธิบดีแล้ว ประธานาธิบดีหรือผู้แทนจะต้องรายงานสภาครองเก
รสว่า ข้อเสนอดังกล่าวสาหรับการดาเนินการหรือเหตุผลของการไม่ปฏิบัติตามที่ เกี่ยวกับคาแนะนาที่มีอยู่
ในรายงานสาธารณะ
ภายใน ๓๑ ธันวาคม ของแต่ละปี ประธานาธิบดีจะต้องจัดทารายงานประจาปีเสนอ
สภาครองเกรสเกี่ยวกับ กิจ กรรม สถานะ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ป รึก ษา
ระหว่างปีงบประมาณ รายงานดังกล่าวจะต้องระบุรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา วันที่แต่งตั้ง วันที่สิ้นสุด
ภารกิจ งาน ไม่ว่าจะเป็ น คณะกรรมการเฉพาะกิจก็ตาม วันที่มีการประชุม ตาแหน่งงานปัจจุบันของ
กรรมการ เป็นต้น
(๔) ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ดู แ ลระบบกลางทั่ ว ไป ( Administrator of General
Services) และเลขาธิการการบริหารจัดการคณะกรรมการ (Committee Management Secretariat)
ผู้ดูแลระบบต้องจัดตั้งและดูแลรักษาภายในสานักบริหารงานทั่วไปสานักเลขาธิการ
คณะกรรมการบริหารซึ่งจะรับผิดชอบในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ดูแลระบบจะต้องจัด
ให้มีการทบทวนกิจกรรมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่ อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
ทันทีหลังจากวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๕
๑) คณะกรรมการที่มีอยู่ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
๒) ความสอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับต่าง ๆ และการ
ปรับปรุงความรับผิดชอบให้สอดคล้องกัน
๓) กรณีสมควรรวมคณะกรรมการที่ปรึกษาบางคณะเข้าด้วยกัน
๔) กรณีสมควรยุบเลิกคระกรรมการบางคณะ
ผู้ดูแลระบบอาจขอข้อมูลตามที่เห็นว่าจาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว เมื่อ
เสร็จสิ้นการทบทวนของผู้ดูแลระบบ จะให้คาแนะนาแก่ประธาน และหัวหน้าหน่วยงาน หรือสภาคองเก
รสเกี่ยวกับการดาเนินการที่ควรดาเนินการ หลังจากนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องดาเนินการตรวจสอบแบบ
เดียวกันทุกปี หัวหน้าหน่วยงานต้องร่วมมือกับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบที่จาเป็น
ผู้ ดูแลระบบจะกาหนดแนวทางการบริห ารจัดการและการควบคุมการจัดการที่
เหมาะสมกั บ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาและในขอบเขตที่ เ ป็ น ไปได้ ให้ ค าแนะน าความช่ ว ยเหลื อ และ
คาแนะนาแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา ได้มีกฎหมายและคาสั่งอีกหลายครั้งที่ออกมากากั บ
เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาตาม FACA ดังต่อไปนี้
(๑) Government in the Sunshine Act พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูล
เกี่ย วกับ กระบวนการการตัดสิ น ใจของรัฐ บาลกลางต่อสาธารณะ กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดรายการ
สถานการณ์ที่ประธานธิบดีและหน่วยงานของรัฐสามารถปิดข้อมูลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อ
สาธารณะชนได้ในกรณีมีข้อมูลเกี่ยวกั บการป้องกันรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของรัฐ เรื่องที่ได้รับ

๑๖
ความคุ้มครองตามกฎหมาย เรื่องเกี่ยวกับความลับทางการค้า กรณีที่กล่าวหาบุคคลว่ากระทาความผิดทาง
อาญา กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลจะฝ่าฝืนหลักความเป็นส่วนตัว กรณีที่เปิดเผยแล้วจะกระทบกระเทือนต่อ
กระบวนการพิจารณา กรณีข้อมูลที่ใช้สาหรับหน่วยงานของรัฐที่กากับดูแลสถาบันการเงิน กรณีที่จะ
นาไปสู่สถานการณ์อันตรายหรือกระทบกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตามกฎหมาย
( ๒ ) Executive Order 12024, Transfer of Certain Advisory Committee
Functions. (พ.ศ. ๒๕๒๐) ได้มอบอานาจให้ฝ่ายบริหารผู้ดูแลระบบบริการทั่วไปทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบ
อานาจโดยประธานาธิบดีแห่งคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งสหพันธรัฐ
(๓) Executive Order 12838, Termination and Limitation of Federal Advisory
Committees. (พ.ศ. ๒๕๓๖) ได้ลดจานวนคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีอานาจตัดสินใจลงไปถึงหนึ่งในสาม
และได้กาหนดให้ต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มจานวนคณะกรรมการที่ปรึกษาที่สามารถมี
อานาจตัดสินใจ ดังนี้
๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องยุติการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามตาม FACA ที่ได้รับงบประมาณของหน่วยงานภายในปีงบประมาณ ๑๙๙๓
๒) ภายในเก้าสิบวัน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานไปยัง Director of the
Office of Management and Budget เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษา เกี่ยวกับ รายละเอียดความ
เหมาะสมที่คณะกรรมการ (ที่ไม่ใช้คณะกรรมการตามกฎหมาย) จาเป็นต้องมีอยู่หรือเหตุผลที่ควรยุติ และ
เหตุผลความเหมาะสมของคณะกรรมการตามกฎหมายที่จาเป็นต้องมีอยู่หรือเหตุผลที่ควรยุติไปยังสภา
ครองเกรส
(๔) OMB Circular No. A-135 (พ.ศ. ๒๕๓๗) หนังสือเวียนได้กาหนดแนวทางและคู่มือ
เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึ กษา และกาหนดให้ต้องมีหน่ว ยงานบริห ารและหน่ว ยงานของรัฐส าหรั บ
ทบทวนการใช้คณะกรรมการที่ปรึกษา

๒.๒ ฝรั่งเศส
ในประเทศฝรั่งเศส มีการจัดตั้งองค์กรในรูปคณะกรรมการเพื่อดาเนินการเรื่องต่า ง ๆ
เป็นจานวนมาก ทั้งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ และคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น
โดยกฎหมายหรือคาสั่งของฝ่ายบริหาร จนเกิดสภาวะ “คณะกรรมการเฟ้อ ” หรือการมีคณะกรรมการ
มากเกินความจาเป็น ในช่วงหลัง รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ตั้งคณะกรรมการเท่าที่จาเป็น โดยมีการศึกษา
ถึงข้อดีและข้อด้อยขององค์กรในรูปคณะกรรมการ รวมทั้งมีมาตรการทางกฎหมายในการจากัดจานวน
คณะกรรมการภายในฝ่ายบริหารมิให้มีมากเกินความจาเป็น
๑. ข้อดีและข้อด้อยของกำรดำเนินงำนในรูปคณะกรรมกำร
องค์กลุ่ มในรู ป คณะกรรมการเป็นรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะ “หมู่ค ณะ”
(collégialité) ซึ่ ง มี ข้ อ ดี ต รงที่ ท าให้ เ กิ ด กำรตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น (délibération) โดยสมาชิ ก แต่ ล ะคน
มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายก่อนที่จะหาข้อยุติที่ดีที่สุด ทั้งยังทาให้การตัดสินใจ
มี ค วำมพอเหมำะพอประมำณ (modération) เพราะได้ผ่ านกระบวนการควบคุม ซึ่ง กัน และกั น เอง

๑๗
สมาชิกในองค์กร ๙ ดังนี้ ผลการพิจารณาขององค์กรกลุ่มในรูปคณะกรรมการจึงมีความชอบธรรมและ
น่าเชื่อถือมากกว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่องค์กรเดี่ยว
สภาแห่งรัฐฝรั่งเศส (Conseil d’État) ในฐานะองค์กรที่ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายได้มีข้อเสนอแนะว่า การทางานในรูแปบบคณะกรรมการมี
ความเหมาะสมที่จะนามาใช้กับองค์กรของรัฐบางประเภท เช่น “องค์กรอิสระทำงปกครอง” (autorités
administratives indépendantes) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกากับกิจการต่าง ๆ เนื่องจากมีข้อดีสามประการ
ดังนี้๑๐
ประการแรก ควำมเป็ น สหวิ ช ำ (pluridisciplinarité) เพราะบรรดากรรมการที่
ประกอบกันเป็น คณะกรรมการที่มีมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทาให้มี “ความหลากหลายในด้ าน
หน้าที่การงาน ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ” ภายในองค์กรเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
การดาเนินงานขององค์กร
ประการที่ ส อง ควำมเป็ น อิ ส ระ (indépendance) การที่ ค ณะกรรมการเป็ น
องค์ ก รที่ ป ระกอบด้ ว ยสมาชิ ก หลายคนที่ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาเป็ น หมู่ ค ณะนั้ น มี ผ ลเป็ น การ “ละลาย”
ตัว ตนของสมาชิกแต่ละคนให้ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรคณะกรรมการ ทาให้ คณะกรรมการ
ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใดโดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรนั้นเอง ผู้ประกอบวิชาชีพหรือ
ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผลประโยชน์หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้คณะกรรมการ
ทางานได้อย่างเป็นอิสระ
ประการที่ส าม ควำมเป็น กลำง (impartialité) การพิจารณาเป็นหมู่ คณะบั ง คั บ
ให้กรรมการแต่ละคนต้องยับยั้งชั่งใจ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง แต่ต้องร่วมมือทางานกับกรรมการคนอื่น ๆ ทั้งยัง
ช่วยป้องกัน “แรงกดดัน” จากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะผู้มีอานาจ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่าย
บริหาร การทางานเป็นหมู่คณะจึงมีส่วนช่วยให้องค์กรมีความเป็นกลาง
ข้ อ พิ จ ารณาข้ า งต้ น นี้ นอกจากจะใช้ กั บ องค์ ก รอิ ส ระทางปกครองแล้ ว ยั ง เป็ น
เหตุผลที่นาไปใช้กับองค์กรของรับประเภทอื่นได้ด้วยว่าสมควรใช้การทางานในรูปแบบคณะกรรมการ
หรือไม่
ในอีกด้านหนึ่ ง การทางานในรูปแบบคณะกรรมการก็ มี “ข้อจำกัด ” เป็นต้นว่ า
ทาให้ ส มาชิกแต่ล ะคนขาดความรับ ผิ ดชอบ หรือบางกรณีการพิจารณาเป็นหมู่คณะซึ่งเป็นเป้าหมาย
ขององค์ก ารในรู ป คณะกรรมการอาจจะไม่ บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ หากกรรมการคนใดคนหนึ่ งสามารถ
“ครอบงา” กรรมการคนอื่น ๆ ในคณะกรรมการ นอกจากนี้ ในส่ ว นของคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ให้คำปรึกษำ สภาแห่งรัฐยังได้ชี้ให้เห็นถึง “ข้อด้อย” อีกสองประการ ซึ่งเป็นความจริงสาหรับ

*จัดโดย นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
๙
HOURQUEBIE (F.) “la collégialiité : valeur ou principe ?” in MENURET (J.-J.) et REIPLINGER
(C.), La collégialité, valeurs et singifications en droit public, (Bruxelles : Bruylant, 2012), pp. 16-19.
๑๐
Conseil d’État, Rapport public 2001 “Les autorités administratives
indépendantes”, (paris : La Documentation francaise, 2001), p. 275.

๑๘
คณะกรรมการอื่น ๆ ด้วย ๑๑ ประการหนึ่ง การปรึกษาหารือคณะกรรมการนั้นสร้างภาระ เพราะในการ
ด าเนิ น งานของคณะกรรมการ ต้ อ งระดมบุ ค ลากรจ านวนมาก สิ้ น เปลื อ งงบประมาณ ทั้ ง ยั ง ท าให้
กระบวนการออกกฎหรื อคาสั่ งทางปกครองมีความล่ าช้า อีกประการหนึ่ง ขั้นตอนการปรึกษาหารือ
คณะกรรมการก่ อนออกกฎหรื อ ค าสั่ ง ทางปกครองนั้ น สร้ ำ งควำมไม่ แ น่น อน เพราะอาจเกิ ด ความ
บกพร่องในขั้นตอนการหารือ เช่น ไม่มีการหารือ หรือการหารือไม่ได้เป็นไปโดยถูกต้องสมบูรณ์ หรือ
เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาของคณะกรรมการ๑๒ ซึ่งความบกพร่องเหล่านี้ เป็น “ความเสี่ยง” ที่จะ
ทาให้กฎหรือคาสั่งทางปกครองที่ทาขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้
ข้อจ ากัดของการทางานในรู ปแบบคณะกรรมการนี้เป็นที่ มาของนโบบายในการ
ลดจ านวนคณะกรรมการ โดยเฉพาะบรรดา “คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาทางปกครอง” ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น
จานวนมากและส่วนใหญ่ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
๒. มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุมจำนวนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำทำงปกครอง
การลดจ านวนคณะกรรมการมี ฐ านคิ ด มาจากนโยบายในกำรลดควำมซั บ ซ้ อ น
ของระบบรำชกำร (politique de simplification administrative) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ รู ป
ระบบการทางานภาครัฐของฝรั่งเศส รัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มดาเนินการลดจานวนคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทางปกครองในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยการดาเนินการดัง กล่ าวมีก รอบทางกฎหมายที่ชั ดเจนยิ่ ง ขึ้ น ในปี
ค.ศ. ๒๐๐๖ เมื่อมีการตรารัฐกฤษฎีกำ ฉบับที่ ๒๐๐๖-๖๗๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนำยน ค.ศ. ๒๐๐๖ ว่ำด้วย
กำรจัดตั้ง องค์ประกอบ และกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำทำงปกครอง๑๓ ที่มุ่งหมาย“จัด
ระเบี ย บ” คณะกรรมการประเภทดั ง กล่ า ว โดยก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ระบบมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมจานวนคณะกรรมการประเภทนี้มิให้มีมากเกินความจาเป็น
รั ฐ กฤษฎี ก าฉบั บ ดั ง กล่ า วใช้ บั ง คั บ แก่ “คณะกรรมกำรที่ ป รึ ก ษำทำงปกครอง”
(commission administrative à ccaractère consultatif) ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการที่มีอานาจหน้าที่ ให้
คาปรึ กษาหรื อความเห็ น (avis) ต่อร่ างกฎหมายหรือร่างคาสั่ ง (projets de texte ou de décision)
แม้ว่าอาจจะมีอานาจหน้ าที่ป ระการอื่นด้ว ยก็ตาม โดยบทบัญญัติของรัฐ กฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับแก่
คณะกรรมการที่ ป รึ กษาทางปกครอง ไม่ว่าจะเรี ยกชื่อ อย่ างไร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ อปฏิบั ติห น้ าที่ ให้ แ ก่ รั ฐ
(กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ) และองค์การมหาชนทางปกครองของรัฐ แต่ไม่ใช้บังคับแก่คณะกรรมการที่
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กรอิสระทางปกครอง รวมทั้งคณะกรรมการอื่น ๆ อีกบางคณะ หรือบางประเภท
เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาทางปกครองที่ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น (มาตรา ๑)

๑๑

Condeil d’État, Rapport public 2011 “Consulter autrement participer
effectivement”, (Paris : La Documentation francaise, 2011), p. 35.
๑๒
เป็นที่ทราบกันดีว่าการดาเนินงานขององค์กรกลุ่มในรูปคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยากกว่า
เจ้าหน้าที่องค์กรเดี่ยวและอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ไม่ ว่าจะในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ การนัดประชุม
องค์ประชุมการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม ฯลฯ
๑๓
Décret no2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement De commissions administratives à caractère consultatif.

๑๙
รั ฐ กฤษฎี ก าฉบั บ นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะควบคุ ม จ านวนคณะกรรมการภายในฝ่ า ย
บริ ห ารมิให้ มีมากเกิน ความจ าเป็ น จึ งมีบทบัญญัติที่กาหนดกลไกในการจากัดจานวนคณะกรรมการ
ที่จะตั้งขึ้นใหม่และลดจานวนคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม
 กำรจำกัดจำนวนคณะกรรมกำรที่จะตั้งขึ้นใหม่
มาตรา ๒ แห่ ง รั ฐ กฤษฎี ก าดั ง กล่ า วก าหนดให้ มี ก ำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ถึ ง ควำม
จ ำเป็ น ในกำรตั้ ง คณะกรรมกำร โดยก่ อ นที่ จ ะตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ต้ อ งตรวจสอบให้ ไ ด้ข้ อ สรุปว่า
ภารกิจ ที่จ ะมอบหมายให้ ค ณะกรรมการรับผิ ดชอบเป็ นเรื่ องที่ มี ความจ าเป็น และภารกิจนั้น ไม่ อ าจ
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการชุดอื่น ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะอยู่ปฏิบัติ หน้ำ ที่
ไม่เกินหน้ำปีนับแต่วันที่จัดตั้งขึ้น เว้นแต่จะมีการตรารัฐกฤษฎีกาเพื่อต่ออายุ ของคณะกรรมการชุดนั้น
อย่างไรก็ดี หลักการจากัดระยะเวลาดารงอยู่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางปกครองนี้ไม่ใช้บังคับแก่
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายของฝ่ ายนิติบัญญัติ รวมทั้งบรรดาคณะกรรมการที่นอกจากจะมี
อานาจหน้าที่ให้คาปรึกษาแล้ว ยังมีอานาจออกคาสั่ง ให้ความเห็น ที่มีผลผูกพัน หรือมีข้อเสนอแนะใน
ลักษณะขั้นตอนบังคับต่อเจ้าหน้าที่อื่นด้วย
 กำรลดจำนวนคณะกรรมกำรที่มีอยู่เดิม
สาหรับคณะกรรมกำรที่มีอยู่แล้ว ก่อนวันที่รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ ๒๐๐๖-๖๗๒ ลงวันที่
๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ ประกาศใช้ มาตรา ๑๗ แห่งรัฐกฤษฎีกาดังกล่าวยังกาหนดให้บทบัญญัติของกฎ
ที่จัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นอันยกเลิกเมื่อครบกาหนดเวลาสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐกฤษฎีกา
ฉบับนี้ โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าว บรรดาคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมจึง เป็นอันยุบเลิกภำยในสำมปี
อย่างไรก็ดี โดยที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของคณะกรรมการหลายชุ ด
ดั ง นั้ น ก่ อ นที่ จ ะครบก าหนดเวลาสามปี จึ ง มี ก ารตรารั ฐ กฤษฎี ก าจ านวน ๑๖ ฉบั บ (ลงประกาศใน
รัฐกิจจานุเบกษาวันที่ ๗ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙) กาหนดให้ “ยืดอายุ” ของบรรดาคณะกรรมการที่อยู่ใน
ข่ายต้องถูกยุบเลิกรวมทั้งสิ้น ๓๓๓ ชุดออกไปอีกเป็นเวลาห้าปี
นอกจากการลดจ านวนคณะกรรมการโดยรั ฐ กฤษฎี ก า ฉบั บ ที่ ๒๐๐๖-๖๗๒
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ แล้ว ได้มีการตรารัฐกฤษฎีกาอีกหลายฉบับเพื่อยุบเลิกคณะกรรมการที่
ปรึ ก ษาทางปกครองจ านวนมาก เช่ น รั ฐ กฤษฎี ก า ฉบั บ ที่ ๒๐๑๓-๔๒๐ ลงวั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม
ค.ศ. ๒๐๑๓๑๔ ที่ยกเลิกคณะกรรมการจานวน ๖๔ ชุด แลรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๔-๑๓๒ ลงวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๔๑๕ ที่ยุบเลิกคณะกรรมการจานวน ๓๓ ชุด ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่ถูกยุบเลิกไป
เนื่องจากได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอีกต่อไป นอกจากนี้ ในบางกรณี

๑๔

Décret n°2013- 420 du 23 mai 2013 portan suppression de commissions
administrative á Caractére consultative et modifiant le décret n°2006- 672 du 8 juin 2006 relaif á la
creation, á la Composition et au fonctionnement de commissions aminisratives á caractére consultative.
๑๕
Décret n°2014- 132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions
aministratives á Caractére consultative.

๒๐
ยังมีการยุบรวมคณะกรรมการหลายชุดที่มีอานาจหน้าที่ทับซ้อนกันเป็นคณะกรรมการชุดใหม่เพียงชุด
เดียว เช่น รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๐๑๓-๓๓๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๓๑๖
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๘ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการยุบเลิกหรือยุบรวมคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทางปกครองชุดต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ทาให้จานวนคณะกรรมการดังกล่าวลดลงเรื่อย ๆ จากเดิมที่เคยมี
อยู่ถึง ๗๙๙ ชุดในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ก็เหลือเพียง ๓๘๙ ชุดในปี ค.ศ. ๒๐๑๘
ทั้งนี้ ในคู่มือแบบร่ำงกฎหมำย (Guide de légistique)๑๗ ที่ร่วมกันจัดทาขึ้นโดยสานัก
เลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี และสภาแห่ งรัฐ ได้มีการอธิบายหลั กในการตั้ งคณะกรรมการที่ปรึ กษาทาง
ปกครอง โดยส่ ว นราชการที่ จ ะเสนอร่ า งกฎหมายที่ ก าหนดให้ ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
ทางปกครองจะต้องตอบคำถำมสองข้อในเบื้องต้นให้ได้ก่อน
 คาถามแรก มีเหตุผลความจาเป็นที่การปรึกษาหารือและประสานงานในเรื่องนั้น
จะต้องกระทาในรูปแบบขององค์กรที่ดารงอยู่อย่างถาวรหรือไม่ ?
ทั้ ง นี้ การตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ตามกฎหมายอาจมี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ในกรณี
ที่ป ระสงค์การหารื อความเห็ น ของคณะกรรมการมี ผ ลในทางกฎหมาย กล่ าวคือ ต้องการให้ ขั้น ตอน
การหารือความเห็นเป็นหลักประกันในกระบวนการพิจารณาและเป็นเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมาย
ของกฎหรือคาสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ดี แทนที่จะตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายขึ้น ส่วนราชการอาจ
จัดให้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งความเห็นจะเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา
ออกหรือคาสั่งทางปกครอง หรืออาจตั้งคณะทางานที่ประกอบด้วยผู้แทนของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้ โดย
ไม่จาเป็นต้องตรากฎหมายตั้งคณะกรรมการ
 คาถามที่สอง มีองค์กรใดที่มีอยู่แล้วที่สามารถใช้เป็นเวทีในการปรึกษาหารือและ
ประสานงานในเรื่องนั้นได้หรือไม่ หากมีการปรับปรุงอานาจหน้าที่ องค์ประกอบ
หรือวิธีการดาเนินงานขององค์กรนั้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ?
ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการภายในฝ่ายบริหารที่มีอยู่แล้ว
ทั้งหมดได้ในภาคผนวกท้ายร่างรัฐบัญญัติงบประมาณประจาปี
หากได้คาตอบว่าจ าเป็น ต้อ งมี การตรากฎหมายเพื่ อ ตั้ง คณะกรรมการที่ ปรึก ษาทาง
ปกครองขึ้นใหม่ ในการตั้งคณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในรัฐกฤษฎีกาฉบับที่

๑๖

Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 portant creation du Commissariat general á la
stratégie et á La prospective. (รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวได้ยุบรวมคณะกรรมการ ๓ ชุด ได้แก่ (๑) คณะกรรมการจ้างงาน
รายได้ และความเป็นปึกแผ่นของสังคม (๒) ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ และ (๓) คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
ทางสังคมเป็น “คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์และแผน”)
๑๗
Secrétariat généal du gouvrnement – Conseil d’ ÉGuide de légistique, 3e édtion
mise á Jour, 2017 , pp. 549 et s. (htpp://www.guide-legistique.fr/guide.pdf)

๒๑
๒๐๐๖-๖๗๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ ข้างต้น๑๘ รวมทั้งแนวทางตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของ
รัฐบาล โดยหนังสือเวียนฉบับที่สาคัญ ได้แก่
 หนังสือเวียนลงวัน ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ค.ศ.๒๐๑๒ ว่ำด้วยกำรลดจำนวน
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ๑๙ ได้กาหนดหลักการดังต่อไปนี้
- หากจะตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา ต้ อ งตั้ ง ขึ้ น ในระดั บ กระทรวง มิ ใ ช่ ใ น
ระดับกรม
- การปรึ กษาหารือความเห็ นของภาคส่ วนต่าง ๆ ไม่จาเป็นต้องกระทาผ่าน
องค์ ก รในรู ป คณะกรรมการที่ ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ถาวรเสมอไป แต่ อ าจกระท าโดย “การปรึ ก ษาหารื อ แบบ
เปิ ด กว้ า ง” (“consulations ouveres”) ที่ มี ฐ านทางกฎหมายรองรั บ หรื อ ใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นครั้งคราวไป
- การดาเนินงานของคณะกรรมการต้องมีขั้นตอนน้อยที่สุดและเรียบง่ายที่สุด
และใช้ระบบการทางานทางไกลให้เต็มที่ เช่น ประชุมทางไกล หรือติดต่อสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ต
 หนังสือเวียน ฉบับที่ ๕๙๗๕/SG ลงวัน ที่ ๒๔ ตุลำคม ค.ศ. ๒๐๑๗ เรื่ อง
กำรพั ฒ นำกระบวนกำรปรึ ก ษำหำรื อ ให้ ทั น สมั ย และกำรลดจ ำนวนคณะกรรมกำรที่ ป รึ ก ษำทำง
ปกครอง๒๐ ได้กาหนดว่า ในการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น หนึ่งชุด จะต้องยุบเลิกคณะกรรมการที่มี
อยู่ แล้ ว ก่อนหนึ่งชุด โดยถือว่าการต่ออายุคณะกรรมการที่อยู่ครบระยะเวลาการปฏิบัติห น้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดแล้วเป็นการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย นอกจากนี้ หากคณะกรรมการที่ปรึกษาทาง
ปกครองชุดใดไม่มีการประชุมเลยในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา ให้ยุบเลิกคณะกรรมการชุดนั้น
ต่ อ มาในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ห นั ง สื อ เวี ย น ฉบั บ ที่ ๖๐๓๘/SG
ลงวันที่ ๑๒ กันยำยน ค.ศ. ๒๐๑๘ เรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรปรึกษำหำรือให้ทันสมัยและกำร
ลดจำนวนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำทำงปกครองต่ อไป๒๑ กาหนดหลักเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ
ให้ เ ข้ ม งวดขั้ น กว่ า ที่ ก าหนดไว้ใ นหนั ง สื อ เวี ยน ฉบั บ ที่ ๕๙๗๕/SG ลงวั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม ค.ศ.๒๐๑๗
โดยกาหนด ในการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น หนึ่งชุด จะต้องยุบเลิกคณะกรรมการที่มีอยู่แล้ ว ก่ อน
สองชุด โดยหลั กดังกล่ าวใช้กับ กรณี ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายของฝ่ ายนิติบัญญัติ ด้ ว ย
โดยกรณีที่รั ฐ บั ญญั ติ ฉบั บ ใดมิ ไ ด้ก าหนดให้ ย กเลิ กหรื อ ยุบรวมคณะกรรมการที่ มี อยู่เ ดิ ม ให้ รัฐ มนตรี
ที่เกี่ยวข้องเสนอให้มีการยกเลิกคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายของฝ่ายบริหารแทน
๑๘

ปัจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของรัฐกฤษฎีกาดังกล่าวได้นามารวบรวมไว้ในประมวลกฎหมาย
ว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง (code des relations entre le public et
l’administration)
๑๙
Irculaire du 30 novembre 2012 relative á la reduction du nombre de commissions
consultatives.
๒๐
Circulaire n°5975/SG du 24 otobre 2017 relative á la modrnisation des procédures
de consultation préalable et reduction du nombre des commissions consultatives
๒๑
Circulaire n°6 0 3 8 / SG du 1 2 septembre 2018 relative á la poursuite de la
modrnisation des procédures de consultation préalable et reduction du nombre des commissions
consultatives

๒๒
รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความสาคัญกับ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการภายในฝ่าย
บริหาร โดยตังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ในร่างรัฐบัญญัติงบประมาณประจาปี (Projet de loi de finances)
ต้องมีภาคผนวก (annexe) แสดงรายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี
กระทรวงต่าง ๆ และธนาคารแห่งชาติฝรั่งเศส โดยระบุกฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ และตั้งแต่
ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ในบัญชีดังกล่าวจะต้องระบุจานวนกรรมการในคณะกรรมการแต่ละชุดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ และจานวนประชุมย้อนหลังไปสามปี รวมทั้งระบุรายชื่อคณะกรรมการที่ถูก
ยุบเลิกไปในปีงบประมานที่ผ่านมาด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวย่อมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาทบทวนความ
จาเป็นและความเหมาะสมของคณะกรรมการแต่ละชุดตามนโยบายในการจากัดจานวนคณะกรรมการที่
ปรึกษาทางปกครอง

๒.๓ ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ย มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางเกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบ
คณะกรรมการในการบริหารงานภาครัฐ โดยมีการตรวจสอบทั้งในขั้นตอนก่อนการจัดตั้งคณะกรรมการ
และการตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน
(๑) กำรตรวจสอบขั้นตอนก่อนกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ในระดั บ สหพั น ธ รั ฐ National Commission of Audit ได้ จั ด ท ารายงาน
Towards Responsible Government ซึ่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดระเบียบและลดจานวนหน่วยงาน
และคณะกรรมการในภาครัฐ โดยเสนอให้นาหน่วยงานอิส ระเข้ามาเป็นส่ว นหนึ่งของกระทรวงเท่า ที่
สามารถจะกระทาได้ โดยให้กระทรวงรับผิดชอบงานในด้านนโยบาย และให้หน่วยงานอิสระ (agencies)
รั บ ผิ ด ชอบงานในด้ า นการให้ บ ริ ก าร (service deliveries) ๒๒ และเสนอให้ ก ระทรวงต่ า ง ๆ ทบทวน
หน่วยงานและคณะกรรมการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน เพื่อลดจานวนหน่วยงานและคณะกรรมการ
โดยควรยุบเลิกหน่ว ยงานหรื อคณะกรรมการหากไม่มีความจาเป็น หากภาคเอกชนหรือหน่ว ยงานไม่
แสวงหากาไรสามารถให้บริการได้ดีกว่า หรือหากเป็นหน่วยงานที่มีอยู่เพื่อแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
อื่นเท่านั้น๒๓
ในระดับมลรัฐ พบเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการของมลรัฐ
จานวน ๒ มลรัฐด้วยกัน ได้แก่ มลรัฐ New South Wales และมลรัฐ South Australia ในส่วนของมลรัฐ
New South Wales เ ป็ น เ อ ก ส า ร ชื่ อ NSW Government Boards and Committees Guidelines
จัดทาโดย Department of Premier and Cabinet มีการกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการ
ใหม่โดยสังเขปว่า การกาหนดให้มีคณะกรรมการในโครงสร้างการบริหารของหน่ว ยงานจะเป็นประโยชน์
๒๒

National Committee of Audit, Towards Responsible Government: The Report of the
National Commission of Audit - Phase One, http: / / www. ncoa. gov. au/ report/ phase- one/ part- b/ 9rationalising-streamlining-government-bodies.html.
๒๓
National Committee of Audit, Towards Responsible Government: The Report of the
National Commission of Audit - Phase One, http://www.ncoa.gov.au/report/phase-one/part-b/9-3boards-committees-councils.html.

๒๓
ในกรณีที่หน่วยงานนั้นมีอานาจมาก มีความเสี่ยงทางการดาเนินการและทางการเงินสูง หรือจาเป็นต้องมี
อิสระจากองค์กรหรือบุคคลในตาแหน่งอื่น๒๔
สาหรับมลรัฐ South Australia ได้มีการจัดทาเอกสารหนังสื อเวียน (circular)
เรื่อง Establishment and governance requirements for government boards and committees
เพื่อเป็นแนวทางในการทางานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่หลายของคณะกรรมการในการบริหารราชการของรัฐบาลมลรัฐ South
Australia และเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการ แนวทางการกาหนด
โครงสร้างของหน่ วยงานรัฐ และกาหนดให้ มีการทบทวนความจาเป็นของคณะกรรมการที่มีอยู่ อ ย่า ง
สม่าเสมอ
จากเอกสารของมลรัฐ South Australia คณะกรรมการเป็นกลไกการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อมูลจากชุมชนเพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลที่เป็นที่นิยมมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะ
เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งตามกฎหมายหรือคณะกรรมการให้คาแนะนาที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันมีวิธีการรับฟังความคิดเห็นวิธีอื่นและกลไกคณะกรรมการก็มีปัญหาในเรื่องความไม่แน่นอน
ของความรับผิดชอบซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการรัฐ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ผู้ว่าราชการรัฐจึงได้มี
นโยบายปฏิรูปคณะกรรมการในรัฐบาลเพื่อยุบเลิกคณะกรรมการที่ไม่จาเป็นและปฏิรูปคณะกรรมการที่คง
อยู่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ลดความซ้ าซ้ อ น และเพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบ ( accountability) ของ
คณะกรรมการ ซึ่งส่วนหนึ่งคือการออกหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ด้วย
หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ของรัฐบาลมลรัฐ South Australia๒๕
ก่ อ นการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการไม่ ว่ า จะจั ด ตั้ ง ตามกฎหมายหรื อ ไม่ ก็ ต าม
มีหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาก่อน ดังนี้
(๑) การมีส่ ว นร่ว มจากชุมชน (community engagement) เป็นวิธีการรับ ฟั ง
ความเห็นเพื่อให้ข้อมูลต่อการตัดสินใจของรัฐที่เหมาะสมกว่าการใช้คณะกรรมการหรือไม่ แม้ที่ผ่านมา
การตั้งคณะกรรมการแนะน าหรื อคณะกรรมการที่ปรึกษาจะสามารถให้ ข้อมูลเพื่อช่วยรัฐ บาลในการ
ตัดสินใจ แต่ปัจจุบันก็มีวิธีการอื่นในการให้ชุมชนมีส่ วนร่วม เช่น โซเชียลมีเดีย การจัดประชุมในชุมชน
การทาเวิร์ คช็อป หรื อการทาเซอร์เวย์ ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ช่วยให้ สามารถเข้าถึงผู้ มีส่ วนได้เสียและกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้ทั่วถึงกว่า ช่วยให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงมุมมองและทางแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่า
ที่คณะกรรมการจะสามารถให้ได้
๒๔

New South Wales Government Premier and Cabinet, NSW Government Boards and
Committee Guidelines, https: / / www. boards. dpc. nsw. gov. au/ publicationsfolder/NSW_Government_Boards_and_Committee_Guidelines_-_Updated_September_2015.pdf, p6.
๒๕
Government of South Australia’s Department of Premier and Cabinet,
Establishment and governance requirements for government boards and committees, Department of
Premier and Cabinet Circular,
http://www.dpc.sa.gov.au/documents/rendition/B17572, p3-11.

๒๔
(๒) กระทรวงสามารถทาหน้าที่นั้น ๆ เองได้ดีกว่าการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มหรือไม่
การให้ ก ระทรวงท าหน้ า ที่ เ องมี ข้ อ ดี ห ลายประการ โดยเฉพาะในเรื่ อ งของความรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) และความยืดหยุ่นในการทางาน รัฐมนตรีมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงานในสั งกัดของตนต่อรั ฐ สภา ประชาชนผู้ ล งคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง และการแบ่งส่ ว นราชการ
ออกเป็นระดับต่าง ๆ ก็คือโครงสร้างที่รัฐมนตรีมีอานาจบังคับบัญชาควบคุมโดยตรง โดยหัวหน้าส่วน
ราชการมีความรับผิดชอบตรงต่อรัฐมนตรีต ามลาดับไป นอกจากนี้ โครงสร้างของส่วนราชการยังมีความ
ยื ด หยุ่ น มากกว่ า หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมาย เนื่ อ งจากสามารถเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขขอบเขตของ
ภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับความต้องการได้ง่ายกว่าตามดุลพินิจของฝ่ายบริหาร
(๓) การชั่งน้าหนักว่าควรให้กระทรวงทาหน้าที่เองหรือควรตั้งคณะกรรมการโดย
ใช้ Threshold Test ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี้
- จาเป็นต้องมีการทาหน้าที่นั้นหรือไม่
- หากจาเป็น รัฐควรเป็นผู้ทาหน้าที่นั้นหรือไม่
- หากรัฐควรทา มีเหตุผลใดที่กระทรวงหรือหน่วยงานที่มีอยู่แล้วไม่ควรหรือไม่
สามารถทาหน้าที่นั้นได้ ตัวอย่างสาเหตุที่ควรพิจารณาตั้งหน่วยงานใหม่มีเช่น หน้าที่นั้นเป็นหน้าที่กากับ
ดูแลและการตัดสินใจของหน่วยงานผูกพันรัฐบาล หน้าที่นั้นควรมีระยะห่างจากรัฐมนตรี หน้าที่นั้นเป็น
หน้าที่เชิงพาณิชย์และจาเป็นต้องมีโครงสร้างบริษัท หน้าที่นั้นต้องได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนว่า
คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริง หรือสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้นต้องเป็นอิสระและเป็นกลางทางการ
เมือง
(๔) หากการจั ดตั้งหน่ว ยงานใหม่เหมาะสมกว่า การให้ กระทรวงทาหน้า ที่ เ อง
รู ป แบบของหน่ ว ยงานใดเหมาะสมต่ อ การท าหน้ า ที่ นั้ น โดยรู ป แบบของหน่ ว ยงาน คื อ statutory
authorities๒๖ รัฐวิสาหกิจ (public corporations) และหน่วยงานให้คาแนะนา (advisory bodies)
(๕) เมื่ อ เลื อ กรู ป แบบหน่ ว ยงานแล้ ว โครงสร้ า งหน่ ว ยงานนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี
คณะกรรมการหรื อไม่ เช่น การใช้อานาจหน้าที่ของหน่ว ยงานนั้นจาเป็นต้องเป็นไปโดยอิส ระหรื อ ไม่
(คณะกรรมการสามารถคุ้มครองและสนับสนุน ความเป็นอิสระของหน่วยงานได้) รัฐมนตรีหรือกระทรวงที่
รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ รายงานโดยตรงจากฝ่ า ยบริ ห ารของหน่ ว ยงานหรื อ ไม่ หรื อ
จาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ และมุมมองหรือประสบการณ์ที่
หลากหลาย ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่สามารถจัดให้ได้หรือไม่

๒๖

หน่วยงานอิสระของรัฐมีสภาพนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ สามารถแบ่งประเภทตาม
อานาจหน้าที่ออกเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการที่ไม่ใช่บริการเชิงพาณิชย์ (non-commercial service delivery)
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ (commercial service delivery) และหน่วยงานกากับดูแล (regulatory)

๒๕
ตั ว อย่ า ง check list หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการของมลรั ฐ South
Australia๒๗
การตั้งคณะกรรมการ
แบบฟอร์มนี้จะต้องแนบไปกับการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ชื่อที่เสนอขององค์กรใหม่
รายละเอียดบทบาทโดยสรุป
รัฐมนตรี
หน่วยงาน (ถ้ามี)
เกณฑ์การทดสอบ

กรุณาทาเครื่องหมาย
คาถาม ภารกิจนี้จาเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบ
ใช่
ไม่
ที่ ๑ หรือไม่
ระบุคาอธิบาย
คาถาม ค ว ร ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น รั ฐ เ ป็ น
ใช่
ไม่
ที่ ๒ ผู้รับผิดชอบหรือไม่
ระบุคาอธิบาย

กรอบโครงสร้าง

ระบุคาอธิบายตัวเลือกของกรอบโครงสร้าง

การทดสอบของ
คณะกรรมการ

ระบุคาอธิบายว่าเหตุใดจึงต้องกาหนดให้มีคณะกรรมการ

(๒) กำรตรวจสอบและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมาธิ ก ารภาครั ฐ (Public Sector Commission: PSU) ซึ่ ง มี ภ าระกิ จ
เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ เพื่อให้ การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปอย่ างมี

๒๗

Government of South Australia’s Department of Premier and Cabinet, Establishment
and governance requirements for government boards and committees, p15.

๒๖
ประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคประชาคมของประเทศออสเตรเลียทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต ได้จัดทาแนวทางสาคัญของคณะกรรมการไว้ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
(๑) รูปแบบของคณะกรรมกำร
รูปแบบของคณะกรรมการมีได้หลายรูปแบบทั้งในแง่ของขนาด ขอบอานาจ
และวัตถุประสงค์ โดยการทางานในรูปของคณะกรรมการอาจมีได้ในกรณีดังนี้
ก. กากับดูแลหน่วยงานของรัฐ และกากับดูแลเรื่องเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อน
และเรื่องทางกฎหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบเชิงนโยบาย
ข. ดาเนินการเป็นสภาที่ปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลและชุมชน
ค. ตัดสินใจในเรื่องทางกฎหมายและตรวจสอบการทางานภาครัฐ
ง. แจ้งนโยบายของรัฐบาลโดยการให้คาปรึกษาที่เป็นอิสระ
ในประเทศออสเตรเลียมีคณะกรรมการภาครัฐ มากกว่า ๓๐๐ คณะ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเวปไซต์ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (the Department of
the Premier and Cabinet) ที่ www.dpc.wa.gov.au
อนึ่ง คณะกรรมการอาจแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ คณะกรรมการบาง
คณะอาจมีลักษณะของคณะกรรมการหลายประเภทก็ได้)
(๑.๑) คณะกรรมการการค้า (Trading Boards)
คณะกรรมการประเภทนี้จะดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์
ในองค์ ก ารที่ รั ฐ บาลเป็ น เจ้ า ของ เช่ น การประปา (Water Corporation) การไฟฟ้ า และเครื อ ข่ า ย
(Electricity Networks Corporation)
(๑.๒) คณะกรรมการรัฐบาล (Government Boards)
คณะกรรมการประเภทนี้จ ะด าเนิน การในหน่ว ยงานภาครัฐ เช่น
คณะกรรมาธิการประกันภัย (Insurance Commission of Western Australia) หน่วยงานประเภทนี้จะ
จัดตั้งโดยกฎหมายและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเภทนี้ก็มักจะถูกกาหนดไว้ในกฎหมายด้วย
(๑.๓) คณะกรรมการเชิงนโยบายหรือคณะกรรมการที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Policy, review or specialist boards)
คณะกรรมการประเภทนี้ จ ะมี บ ทบาทเชิ ง นโยบายหรื อ ด้ า นการ
ประสานงาน เช่ น คณะกรรมการการบริ ห ารจั ด การภาคอุ ต สาหกรรม ( Industry Management
Committee) คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสถานกา รณ์ ฉุ ก เฉิ น ข องรั ฐ ( State Emergency
Management Committee)
(๑.๔) คณะกรรมการด้านกฎระเบียบ การจดทะเบียน การอุทธรณ์ และกึ่ง
ตุลาการ (Regulatory, registration, appeal or quasi-judicial boards)
คณะกรรมการประเภทนี้จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสินที่เป็นอิสระ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสาธารณะ และจะตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือมีบทบาทด้าน
การจดทะเบี ย น เช่น คณะกรรมการมาตรฐานรัฐ บาลท้องถิ่น (the Local Government Standards
Panel)

๒๗
(๑.๕) คณะกรรมการด้านการดูแล (Stewardship boards)
คณะกรรมการประเภทนี้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
สินทรัพย์และทรัพยากร เช่น Aboriginal Land Trust, Public Education Endowment trust
(๑.๖) คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory or consultative boards)
คณะกรรมการประเภทนี้ จ ะให้ ค วามเห็ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระแก่ รั ฐ บาล
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์หรือเรื่องที่มีความสาคัญมาก คณะกรรมการประเภทนี้อาจมีสถานะทางกฎหมายหรือ
ไม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายก็ ไ ด้ เช่ น คณะกรรมการชื่ อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ( the Geographic Names
Committee)
(๒) บทบำทและควำมสัมพันธ์
ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระหว่างผู้ที่
เกี่ย วข้องอัน ได้แ ก่ รั ฐ มนตรี ผู้ กากับ ดู แลคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ บริห ารของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการแต่งตั้ง
ผู้บริหาร
(๒.๑) ความรับผิดชอบของรัฐมนตรี
รัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภาในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ
รวมถึงคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องของกระบวนการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ และกระบวนการ
แต่งตั้งกรรมการทั้งโดยรัฐมนตรีหรือโดยการแนะนาของรัฐมนตรี ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรี
กับคณะกรรมการจะขึ้นอยู่ กับลักษณะของคณะกรรมการและกฎหมายการจัดตั้งคณะกรรมการนั้น ๆ
รัฐมนตรีอาจมีอานาจโดยเฉพาะเจาะจงในการกากับดูแล
เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงเป็นที่แนะนาว่าควรจะมีคาแถลงทางการ
เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง ในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการจากรั ฐ มนตรี ( formal statement of
expectation) คาแถลงนี้ไม่ได้เป็นกรณีที่ถูกบังคับว่าจะต้องมี แต่เป็นข้อเสนอที่จะทาให้เกิดความชัดเจน
ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
โดยทั่วไปแล้วคาแถลงของความคาดหวังของรัฐมนตรีจะประกอบด้วย
การดาเนินงาน วัตถุประสงค์ ความคุ้มค่า และนโยบายของรัฐบาล ที่คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติ อย่างไร
ก็ ดี ค าแถลง ดั ง กล่ า วยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระของคณะกรรมการภายใต้ ก ฎหมายที่ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจจัดทาคาแถลงเจตนา (statement of
intent) เกี่ยวกับความเข้าใจหรือพันธะสัญญาต่อความคาดหวังของรัฐมนตรีได้ คาแถลงเจตนานี้ควรระบุ
ว่าคณะกรรมการรับรองว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรบ้างในรายละเอียด
อนึ่ง รัฐมนตรีและคณะกรรมการควรต้องทบทวนคาแถลงของตนอย่าง
เสมอ

๒๘
(๒.๒) ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้นาของคณะกรรมการ และ
ทาให้ คณะกรรมการปฏิบั ติงานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภ าพโดยคานึง ถึงยุทธศาสตร์และควบคุ มดูแ ลการ
ดาเนินงาน บทบาทของประธานกรรมการอาจประกอบด้วย
ก. เป็นผู้นาและพัฒนากรรมการให้มีประสิทธิภาพ
ข. สร้างทักษะที่จาเป็น ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่กรรมการ
ค. จัดทาระเบียบของคณะกรรมการ
ง. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ การดาเนินงาน
และกรอบธรรมาภิบาลแก่กรรมการ
จ. เป็นประธานในที่ประชุมโดยกระตุ้นให้ กรรมการแสดงความ
คิดเห็นมากกว่าที่จะชี้นาที่ประชุม ตลอดจนมุ่งหามติความตกลง
ร่วมกันของที่ประชุม
ฉ. เป็นตัวอย่างด้านความประพฤติที่ดีให้แก่กรรมการ
ช. จั ด ระเบี ย บวาระการประชุ ม เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม บรรลุ
วัตถุประสงค์และไม่สิ้นเปลือง
ซ. กระตุ้นกรรมการที่มีผลการดาเนินงานที่ต่ากว่ามาตรฐาน
ฌ. บริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานข้อกังวลไปยังรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบ
ญ. ทางานร่วมกับผู้บริหารและจัดทารายงานประจาปี
(๒.๓) กรรมการ
กรรมการจะต้ อ งเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการจะต้องเรียนรู้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและพันธะกรณีตามกฎหมาย และ
จะต้องดาเนินการภายในขอบอานาจของตน นอกจากนี้ กรรมการจะต้องเข้าใจยุทธศาสตร์และบทบาท
ของคณะกรรมการ โดยจะต้องคานึงถึงบทบาทที่แตกต่างกันระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารที่จะต้อง
รั บ ผิ ดชอบงานประจ าวัน ขององค์ กร ทั้งนี้ อาจนาเอาบทบัญ ญัติ ในกฎหมายบริ ษัท (the Statutory
Corporations (Liability of Directors) Act 1996) ในส่ ว นของความรั บ ผิ ด ของคณะกรรมการมา
เทียบเคียงกับหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ขัดกันและความรับผิดทางกฎหมาย
กรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการทราบในกรณีที่
เกิดประเด็นผลประโยชน์ขัดกัน เมื่อมีเหตุส่วนตัวที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เช่น เกิดการล้มละลาย หรือได้รับโทษทางอาญา
(๒.๔) ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ของกรรมการ
คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ
ประการหนึ่งคือต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่ จะทาให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบางคณะจะต้องมี

๒๙
ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาท เช่น การร่างสัญญา
การตลาด เศษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย นอกจากทักษะที่เฉพาะด้านแล้ ว กรรมการจะต้องมี
คุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้
ก. ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานของรัฐ
ข. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ค. ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์
ง. การตัดสินใจที่เหมาะสม
จ. ข้ อ ผู ก มั ด ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ (เช่ น การเข้ า ประชุ ม อย่ า ง
สม่าเสมอ)
ฉ. ทักษะด้านการสื่อสาร
ช. ความสามารถในการทางานเป็นทีม
ซ. ความหลากหลายในทักษะของกรรมการ (เช่น ความหลากหลาย
ทางเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม)
(๒.๕) ผู้บริหาร
ผู้ บ ริ ห ารจะเป็ น จุ ด เชื่ อ มโยงระหว่ า งองค์ ก รกั บ คณะกรรมการ
ผู้บริหารจะดูแลงานประจาวันขององค์กร ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของผู้บริหารจะเป็นไปตาม Public Sector
Management Act 1994
(๒.๖) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
โดยทั่ว ไปฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการจะเป็นพนักงานของ
องค์กรของรั ฐ มีห น้ าที่ส นั บ สนุ น การดาเนินงานของคณะกรรมการ โดยทั่ว ไปฝ่ ายเลขานุการมีห น้าที่
ดังต่อไปนี้
ก. สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ เช่น จัดเตรียมวาระ
การประชุม จัดทารายงานการประชุม แจ้งเวียนเอกสาร ติดตาม
ผลการประชุม ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับคณะกรรมการ
ข. อานวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ค. ประสานงานด้านการพัฒนาให้กับคณะกรรมการ
ง. จัดเตรียมข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
จ. ให้ คาแนะนาคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานและ
ความเสี่ยงต่าง ๆ
(๓) ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
กรรมการมี ห น้ า ที่ (fiduciary duty) ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านอย่ า งสุ ด
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร โดยต้องกระทาด้วยความสุจริตและใช้อานาจตามวัตถุประสงค์
บริหารจัดการตามหลักการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสุจริต ทั้งนี้ หลักการขัดกัน
ของผลประโยชน์ที่สาคัญจะเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม (Commissioner’s Instruction No. 7 –
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Code of Ethics) และหลักการเกี่ยวกับการรับของขวัญจะเป็นไปตาม Gifts, benefits and hospitality
– A guide to good practice
อนึ่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สาคัญ
ได้แก่
ก. กฎหมายการตรวจสอบ Auditor General Act 2006
ข. กฎหมายการประพฤติมิชอบ อาชกรรม และทุจริต Corruption,
Crime and Misconduct Act 2003
ค. กฎหมายการโอกาสที่เป็นธรรม Equal Opportunity Act 1984
ง. กฎหมายการค้าที่เป็นธรรม Fair Trading Act 1987
จ. กฎหมายการบริหารทางการเงิน Financial management Act
2006
ฉ. กฎหมายเสรีภาพทางข้อมูล Freedom of Information Act 1992
ช. กฎหมายความปลอดภัยและชีวอนามัย Occupational Safety and
Health Act 1984
ซ. กฎหมายคณะกรรมาธิการรัฐสภา Parliamentary Commissioner
Act 1971
ฌ. กฎหมายการเปิดเผยประโยชน์สาธารณะ Public Interest
Disclosure Act 2003
ญ. กฎหมายการบริหารหน่วยงานภาครัฐ Public Sector Management
Act 1994
ฎ. กฎหมายบันทึกของรัฐ State Records Act 2000
ฏ. กฎหมายคณะกรรมการ State Supply Commission Act 1991
ฐ. กฎหมายองค์กร Statutory Corporations (Liability of Directors)
Act 1996
(๔) ธรรมำภิบำล
หน่วยงานของรัฐจะมีความรับผิดชอบสองระดับ ระดับแรก คือ ระดับความ
รับผิดชอบของบุคคลในการตัดสินใจ และระดับที่สองคือระดับกรอบความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งรวมถึงกฎหมาย นโยบาย คาสั่งและระเบียบ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากการตัดสินใจที่ไม่
เหมาะสมหรือการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมจึง
ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและพันธกรณี รวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบการทางาน
ในกฎหมายการประพฤติ มิ ช อบ อาชกรรม และทุ จ ริ ต 2003 (the
Corruption, Crime and Misconduct Act 2003: CCM Act) จะก าหนดให้ ค ณะกรรมกาต้ อ งแจ้ ง ให้
คณะกรรมการอาชญากรรมและทุจริตในข้อกังวลพื้นฐาน ในกรณีที่คณะกรรมการไม่มีพนักงาน (เช่น
คณะกรรมการที่ปรึกษา) ประธานกรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งกรณีข้อกังวลพื้นฐาน ใน CCM Act จะ
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กาหนดกรณีการประพฤติมิชอบไว้สองระดับ ได้แก่ การประพฤติมิชอบที่ร้ายแรง (เช่น การทุจริตและการ
หาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่) และการประพฤติมิชอบเล็กน้อย (เช่น มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริต)
อนึ่ง กรอบธรรมาภิบาทที่สาคัญเจ็ดประการ ได้แก่
ก. มีความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ
ข. โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย
ค. คณะกรรมการมีทิศทางชัดเจนเชิงยุทธศาสตร์
ง. มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
จ. มีระบบควบคุมความซื่อสัตย์และมีการสนับสนุนความรับผิดชอบ
ฉ. สร้างวัฒนธรรมในความรับผิดชอบและการตัดสินใจที่มีจริยธรรม
ช. คณะกรรมการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ หลั ก ธรรมาภิ บ าลยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งการจั ด เก็ บ เอกสาร
กฎระเบียบของคณะกรรมการ และการมอบอานาจ
(๕) กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงสาคัญที่มักจะเกิดขึ้นได้แก่
ก. โครงสร้างที่ซับซ้อน
ข. ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ค. การขาดทักษะ
ง. ผลประโยชน์ขัดกัน
(๖) กำรบริหำรกำรเงิน
คณะกรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าใจข้อมูลทางการเงินที่อยู่ในบัญชีการเงิน
คณะกรรมการมีบทบาทที่จะต้องตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลบัญชี
(๗) กำรประเมินประสิทธิภำพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นส่วนหนึ่งในหลักธรร
มาภิ ภ าพเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า คณะกรรมการมี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ จ ะท าให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
คณะกรรมการ
อนึ่ง อาจมีการจัดทา checklist ของคณะกรรมการ ดังนี้
1. The roles and responsibilities of the board are clear and understood
บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชัดเจนและเข้ำใจได้
Does the board have a documented board charter which clearly sets out the
roles and responsibilities of the board, CEO and individual members?
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1. The roles and responsibilities of the board are clear and understood
บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชัดเจนและเข้ำใจได้
คณะกรรมการมีข้อบังคับเป็นเอกสารที่ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด และกรรมการ หรือไม่
Has the minister issued a statement of expectation to the board and has the
board responded with a statement of intent?
รัฐมนตรีได้ทาคาแถลงความคาดหวังสาหรับคณะกรรมการหรือยัง และคณะกรรมการได้
ตอบสนองคาแถลงดังกล่าวแล้วหรือไม่
Is there a formal induction process in place for new board members?
มีกระบวนการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการสาหรับกรรมการใหม่หรือไม่
Are delegations of authority from the board to the CEO or chief employee
formally documented?
มีการมอบอานาจจากคณะกรรมการให้แก่ผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานระดับสูงหรือไม่?
2. The board structure and composition ensures relevant expertise and
diversity
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรและองค์ประกอบทำให้มั่นใจได้ถึงควำมหลำกหลำยและควำม
เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง
Is the board aware of the process or requirements for board appointments,
including the role of the minister?
Does the board use a ‘skills matrix’ to ensure members have the necessary
skills, experience and knowledge to enable the board to fulfil its purpose?
Is there sufficient diversity on the board?
Has the board developed a succession plan to identify the skills needed by
the board?
Are board members able to commit the time required to effectively
undertake their role?
3. The board has a strategic focus
Does the board understand the strategic environment it operates within,
including the key risks?
Is the board clear on its role and scope of engagement in strategy?
Has the board set aside time in its yearly calendar for focused strategy
development?
Is strategy alignment considered as a key factor in all board decision making?
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2. The board structure and composition ensures relevant expertise and
diversity
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรและองค์ประกอบทำให้มั่นใจได้ถึงควำมหลำกหลำยและควำม
เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง
Does the CEO or chief employee regularly report to the board on the progress
of implementing the strategic plan?
4. Relevant risks are identified and managed
Is there an effective procedure in place for the board to identify, assess and
manage risk?
Does the board devote time in its agenda to consider risk?
Does the board ensure that management has designed and implemented
systems to give effect to policies and procedures endorsed by the board, and
to periodically report to the board as to what extent those risks are being
effectively managed?
Does the board conduct a comprehensive risk governance review on a regular
basis?
5. Control systems have integrity and support accountability
Has the board established an audit committee?
Does the board have an effective procedure in place for ensuring compliance
with legal, financial and record keeping requirements?
Is the board provided with sufficient information to assess the financial and
non-financial position and performance of the public sector body?
Are there rigorous processes in place to effectively oversight the organisation’s
resources?
Is there a clear performance reporting link to the objectives set out in the
strategic and business plans, and where relevant, to the performance
agreement with the CEO?
Do reports to the board include appropriate information to facilitate
meaningful review?
Do all existing board committees have clear terms of reference?
Is there a process by which the chair of each board committee reports back
to the full board regarding the activities of each committee?
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6. A culture of responsible and ethical decision making is promoted
Is there a current and comprehensive code of conduct for board members
and a master copy signed by each member?
Are members familiar with the code of conduct and is adherence reviewed
regularly?
Are members familiar with the Gifts, Benefits and Hospitality policy and
register?
Are mechanisms in place for engaging and communicating with stakeholders
and appropriately considering their positions in decision making?
Is strategy alignment considered as a factor in every board decision?
Is the board clear on its role in setting the strategic direction?
Does management regularly report progress to the board on resource
planning and management for the public sector body?
7. The board operates effectively
Are meeting agendas sufficiently focused?
Does the board have an annual planning calendar to enable it to structure
the meeting agenda over the course of the year to ensure that all required
corporate governance activities are completed?
Do board meetings involve a frank and open discussion, advanced circulation
of board meeting agendas and papers, a record of decisions made and a
record of the actions or progress against those reported to the board?
Is a summary of declared conflicts of interest included in the board minutes
and in the central register?
Is respect, collegiality and confidentiality maintained throughout and between
all board meetings?
Does the board evaluate and review the performance of its board members
and the board itself at least yearly?
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๒.๔ สิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์มีการนารูปแบบองค์กรกลุ่มมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ จากการ
ตรวจสอบปรากฏว่า ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์มีคณะกรรมการหรือองค์กรกลุ่มตามกฎหมายจานวน ๖๔
ชุด๒๘ โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ ได้แก่ Board, Authority, Agency, Council, Commission, Association,
Institute, หรือ Corporation โดยกฎหมายจะกาหนดองค์ประกอบขององค์กรกลุ่มเพียงคร่าว ๆ ว่าให้
ประกอบด้วยประธานและจานวนสมาชิก โดยผู้แต่งตั้งสมาชิกหรือกรรมการนั้นจะเป็นรัฐมนตรี มีกฎหมาย
เพียงไม่กี่ฉบับที่จะกาหนดวิธีการคัดเลือกเช่นให้เป็นผู้แทนจากภาคใดบ้าง สาหรับลักษณะหรือประเภท
กิจกรรมขององค์กรกลุ่มนั้นก็มีทั้งในรูปแบบเป็นผู้กาหนดนโยบาย ผู้ให้คาแนะนา และผู้ปฏิบัติงาน
อนึ่ ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ ป ระกาศใช้ ก ฎหมาย Public Sector
(Governance) Act กฎหมายฉบับนี้จะเสริมสร้างการกากับดูแลของคณะกรรมการตามกฎหมายเพื่อให้
บริการที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนสิงคโปร์ โดยกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ เป็นมาตรฐาน มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและนโยบาย เช่น
กรณีการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) การเงิน การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร และนโยบายข้อมูล
ที่น ามาใช้ในการปฏิบั ติตามกฎหมายของคณะกรรมการ ตลอดจนการจัดทากรอบการแบ่งปันข้อมูล
ร่วมกัน กฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมาย โดยอาจแบ่งออก
ได้ เ ป็ น สามกลุ่ ม ได้ แ ก่ (๑) คณะกรรมการตามกฎหมายทั่ ว ไปที่ ท าหน้ า ที่ ส าธารณะ เช่ น Housing
Development Board, Public Utilities Board (๒) คณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกากับตนเอง
ของสมาชิก เช่น Board of Architects, Singapore Medical Council และ (๓) องค์กรที่มีหน้าที่หลักใน
การเป็นตัวแทนของชุมชนโดยเฉพาะ เช่น Majlis Ugama Islam Singapura๒๙
กฎหมาย Public Sector (Governance) Act จะจัดให้มีการกากับดูแลที่ชัดเจน
และสอดคล้องกันสาหรับคณะกรรมการตามกฎหมายในเรื่อง (๑) มาตรฐานความต้องการด้านการกากับ
ดูแลที่สาคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีอานาจของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตามกฎหมายเพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เรื่อง
เกี่ยวกับบทบาทการแต่งตั้งการถอดถอน การส่งเสริมและระเบียบวินัยของผู้บริหารระดับสูง การเปิดเผย
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริหาร และข้อกาหนดด้านการเงินเกี่ยวกับการจัดทา
และการประเมินงบประมาณ การจัดทาบัญชีและการสอบบัญชี (๒) ข้อกาหนดความต้องการของผู้ดูแล
คณะกรรมการตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายสาคัญ ๆ ด้านทรัพยากรบุคคลฝ่ายการเงินการ
บริหารสานักงานและสารสนเทศ (๓) กาหนดกรอบการแบ่งปันข้อมูลอย่างเป็นทางการ การแบ่งปันข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนด
คณะกรรมการตามกฎหมาของประเทศสิงคโปร์มีดังต่อไปนี้
(๑) ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA)
๒๘รัฐบาลสิงคโปร์, สืบค้นจากเวปไซต์ https://www.gov.sg/sgdi/statutory-boards เมื่อวันที่ ๒๙

ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๙

Public Service Division Prime Minister’s Office of Singapore, MEDIA FACTSHEET ON
THE PUBLIC SECTOR (GOVERNANCE) BILL.

๓๖
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)

AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH (A*STAR)
AGRI-FOOD & VETERINARY AUTHORITY OF SINGAPORE (AVA)
BOARD OF ARCHITECTS (BOA)
BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY (BCA)
CASINO REGULATORY AUTHORITY OF SINGAPORE (CRA)
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD (CPFB)
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF SINGAPORE (CAAS)
CIVIL SERVICE COLLEGE (CSC)
COMPETITION AND CONSUMER COMMISSION OF SINGAPORE (CCCS)
COUNCIL FOR ESTATE AGENCIES (CEA)
DEFENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY (DSTA)
ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD (EDB)
ENERGY MARKET AUTHORITY (EMA)
ENTERPRISE SINGAPORE (ESG)
GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY (GOVTECH)
HEALTH PROMOTION BOARD (HPB)
HEALTH SCIENCES AUTHORITY (HSA)
HOTELS LICENSING BOARD (HLB)
HOUSING & DEVELOPMENT BOARD (HDB)
INFO-COMMUNICATIONS MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY (IMDA)
INLAND REVENUE AUTHORITY OF SINGAPORE (IRAS)
INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION (ITE)
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE (IPOS)
ISEAS-YUSOF ISHAK INSTITUTE (ISEAS)
JTC CORPORATION (JTC)
LAND SURVEYORS BOARD (LSB)
LAND TRANSPORT AUTHORITY (LTA)
MAJLIS UGAMA ISLAM, SINGAPURA (MUIS)
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE (MPA)
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (MAS)
NANYANG POLYTECHNIC (NYP)
NATIONAL ARTS COUNCIL (NAC)
NATIONAL COUNCIL OF SOCIAL SERVICE (NCSS)
NATIONAL ENVIRONMENT AGENCY (NEA)
NATIONAL HERITAGE BOARD (NHB)

๓๗
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)

NATIONAL LIBRARY BOARD (NLB)
NATIONAL PARKS BOARD (NPARKS)
NGEE ANN POLYTECHNIC (NP)
PEOPLE'S ASSOCIATION (PA)
PROFESSIONAL ENGINEERS BOARD, SINGAPORE (PEB)
PUB, Singapore's National Water Agency (PUB)
PUBLIC TRANSPORT COUNCIL (PTC)
REPUBLIC POLYTECHNIC (RP)
SCIENCE CENTRE BOARD (SCB)
SENTOSA DEVELOPMENT CORPORATION (SDC)
SINGAPORE ACCOUNTANCY COMMISSION (SAC)
SINGAPORE CORPORATION OF REHABILITATIVE ENTERPRISES (SCORE)
SINGAPORE DENTAL COUNCIL (SDC)
SINGAPORE EXAMINATIONS AND ASSESSMENT BOARD (SEAB)
SINGAPORE LABOUR FOUNDATION (SLF)
SINGAPORE LAND AUTHORITY (SLA)
SINGAPORE MEDICAL COUNCIL (SMC)
SINGAPORE NURSING BOARD (SNB)
SINGAPORE PHARMACY COUNCIL (SPC)
SINGAPORE POLYTECHNIC (SP)
SINGAPORE TOURISM BOARD (STB)
SKILLSFUTURE SINGAPORE (SSG)
SPORT SINGAPORE (SportSG)
TCM PRACTITIONERS BOARD (TCMPB)
TEMASEK POLYTECHNIC (TP)
TOTE BOARD (TOTE BOARD)
URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY (URA)
WORKFORCE SINGAPORE (WSG)

๓๘

๒.๕ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ คณะทางานด้านกิจการภายในของสภานิติบัญญัติฮ่องกง (Legislative
Council Panel on Home Affairs) ได้พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการทางานของหน่วยงานที่ปรึกษาและ
หน่วยงานตามกฎหมาย (Advisory and Statutory Bodies) ซึ่งคณะกรรมการตามกฎหมายเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยงานประเภทนี้ด้วย โดยการทบทวนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานกิจการภายใน
(Home Affairs Bureau) มีเป้ า หมายเพื่อปรับปรุง จัดระเบียบโครงสร้างของหน่วยงานที่ปรึกษาและ
หน่วยงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในรายงาน Interim Report No. 2 – Classification of Advisory and Statutory
๓๐
Bodies ได้มีการแบ่งประเภทหน่วยงานที่ปรึกษาและหน่วยงานตามกฎหมายตาม ๒ ลักษณะ กล่าวคือ
การแบ่งประเภทตามสถานะของหน่วยงาน และการแบ่งประเภทตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สาหรับการแบ่งประเภทตามสถานะของหน่วยงาน สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยงานที่
จั ด ตั้ ง ตามกฎหมาย (statutory bodies) และหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมาย (non-statutory
bodies)
โดยหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายสามารถเป็นได้ทั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่บริหาร ในขณะที่หน่วยงานที่ไม่ได้จัดตั้งตามกฎหมายมักเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนา
ส่ ว นการแบ่ งประเภทตามอ านาจหน้ า ที่ รายงานของคณะทางานได้แ บ่ งหน่ว ยงาน
ออกเป็น ๗ ประเภทด้วยกัน คือ
๑) คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนา (advisory boards and committees)
๒) หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่กระทรวง (non-departmental public bodies)
๓) คณะกรรมการและหน่วยงานกากับดูแล (regulatory boards and bodies)
๔) คณะกรรมการอุทธรณ์ (appeal boards)
๕) คณะกรรมการให้คาแนะนาและคณะกรรมการบริหารของทรัสต์ กองทุน และ
โครงการเงินอุดหนุน (advisory and management boards of trusts, funds, and funding chemes)
๖) รัฐวิสาหกิจ (public corporations)
๗) คณะกรรมการอื่น ๆ (miscellaneous boards and committees)
โดยคณะกรรมการและหน่ว ยงานกากับดูแล (regulatory boards and bodies)
สามารถแบ่ ง ออกเป็ น ๔ ประเภท ด้ ว ยกั น คื อ คณะกรรมการจดทะเบี ย น (registration board)
คณะกรรมการอนุ ญ าต (licensing board) คณะกรรมการควบคุ ม ดู แ ล (supervisory board) และ
หน่วยงานกากับดูแล (regulatory body)

๓๐

Legislative Council Panel on Home Affairs, Review of Advisory and Statutory
Bodies: Interim Report No. 2 – Classification of Advisory and Statutory Bodies,
http://www.legco.gov.hk/yr03-04/english/panels/ha/papers/ha0213cb2-1263-03e.pdf.

๓๙
นอกจากนี้ ในรายงานวิจัย ของส านั ก เลขาธิ ก ารของ Legislative Council เกี่ ย วกั บ
ระบบคณะกรรมการให้คาแนะนา (advisory committees) ในต่างประเทศ ๓๑ มีการแบ่งประเภทของ
คณะกรรมการ (boards and committees) ออกเป็ น คณะกรรมการให้ ค าแนะน า ( advisory
committees) คณะกรรมการที่ มี อ านาจตุ ล าการ (adjudicative boards/tribunals) คณะกรรมการ
บริหาร (governing boards) และคณะกรรมการกากับดูแล (regulatory boards)
อนึ่ง ในส่วนของรายละเอียดการทบทวนของคณะกรรมาธิการ มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ๒ ประการ คือ การกาหนดเป็นหลักทั่วไปให้กรรมการที่ไม่ใช่ข้าราชการ
ในหน่วยงานที่ปรึกษาและหน่วยงานตามกฎหมายดารงตาแหน่งในหน่วยงานดังกล่าวได้ไม่เกิน ๖ ปี (the
six-year rule)๓๒ และให้กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่งในหน่วยงานได้ไม่เกิน ๖ หน่วยงาน (the sixboard rule)๓๓

๓๑

Vicky Lee and Augusta Ho, System of Advisory Committees in Some Overseas
Places, http://www.legco.gov.hk/yr02-03/english/sec/library/0203rp03e.pdf.
๓๒
Legislative Council Panel on Home Affairs, Review of Advisory and Statutory
Bodes: Interim Report No. 6 – The 6-year Rule, http://www.legco.gov.hk/yr0304/english/panels/ha/papers/ha0416cb2-1991-1e.pdf.
๓๓
Legislative Council Panel on Home Affairs, Review of Advisory and Statutory
Bodes: Interim Report No. 7 – The 6-board Rule, http://www.legco.gov.hk/yr0304/english/panels/ha/papers/ha0416cb2-1991-1e.pdf.

๔๐

บทที่ ๓
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
๓.๑ ข้อเสนอแนะจำกผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรสัมมนำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้
ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย จัดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ วันพุธ ที่ ๒๐
กันยำยน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าและความเห็ น ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม มนา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ร ะบบ
คณะกรรมการในกฎหมาย เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า มี
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ กำรบรรยำย เรื่อง “หลักเกณฑ์กำรกำหนดคณะกรรมกำรในกฎหมำยใหม่
และกลไกกำรปรับปรุงกฎหมำยในปัจจุบันให้มีเท่ำที่จำเป็นตำมที่กำหนดในมำตรำ ๗๗ และมำตรำ
๒๕๘ ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย” โดยศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ ประธำนกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๓) และประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำเพื่อกำกับกำรปฏิรูป
กฎหมำย
ข้อดีของกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
๑. เป็นการนาความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน การกาหนดให้มีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็น แต่ประโยชน์ข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อการประชุมคณะกรรมการนั้น
มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างแท้จริง
๒. เป็นการสื่อสารทาความเข้าใจร่วมกัน
๓. เป็ น การประสานนโยบายการทางานร่ว มกัน เนื่องจากในบางเรื่องมีห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจานวนมาก จึงจาเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการประสานงานระหว่างกัน
๔. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายและได้รั บการยอมรับจากทุกฝ่าย เช่น การมี
คณะกรรมการไตรภาคี คณะกรรมการพหุภาคี
๕. เป็นการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
๖. ทาให้เกิดความถ่วงดุลกัน ไม่ใช่เป็นลักษณะบุคคลคนเดียวตัดสินใจ มีการคานอานาจ
ซึ่งกันและกัน เช่น คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ต้องมีองค์คณะอย่างน้อย ๓ คน
๗. เป็นการฝึกคน/ผู้บริหาร ในการตัดสินใจและวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ
ข้อเสียของกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
๑. มี ค วามล่ า ช้ า คณะกรรมการบางคณะไม่ ส ามารถเรี ย กประชุ ม ได้ เนื่ อ งจาก
องค์ประกอบเป็น ผู้บ ริห ารระดับ สูง เช่น นายกรัฐมนตรี หรือกาหนดให้ ต้องมีการรับรองรายงานการ
ประชุมเสียก่อนที่จะปฏิบัติตามมติที่ประชุมนั้น
๒. มีค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องใช้เบี้ยประชุมจานวนมาก

๔๑
๓. การตั้งคณะกรรมการบางคณะช้าเกินไป ทาให้ฝ่ายบริหารใช้เรื่องนี้เป็นการถ่วงเวลา
ตัดสินใจ
๔. คณะกรรมการมีความคิดเห็ นแตกต่างกัน ทาให้เกิดการประนีประนอมกัน จึงไม่เกิด
นวัตกรรมของการประชุม และทาให้การตัดสินใจไม่มีคุณภาพเพราะใช้ระบบประนีประนอมให้พอไปได้
๕. ระบบคณะกรรมการไม่มีธรรมาภิบาลเพราะหาคนรับผิดชอบยาก เมื่อเกิดความ
ผิดพลาดไม่มีผู้รับผิดชอบที่แท้จริง
๖. ระบบคณะกรรมการเพื่อให้ทุกคนแสดงความเห็น แต่จะมีกรรมการบางท่านครอบงา
ที่ประชุม ซึ่งบางครั้งประธานกรรมการเป็นผู้ครอบงาที่ประชุมเสียเอง
๗. คณะกรรมการตั้งแล้วเลิ กยาก แต่ก็มีข้อดีที่ทาให้งานต่อเนื่อง หรือการไม่แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการคนเดิมก็ทาให้ผิดใจกัน
๘. มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความลับ
การที่มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มี
ระบบคณะกรรมการเพียงเท่าที่จาเป็น เนื่องจากระบบคณะกรรมการมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น การ
กาหนดระบบคณะกรรมการในกฎหมายจึงต้องกาหนดให้มีคุณประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
ข้อพิจำรณำในกำรกำหนดให้มีระบบคณะกรรมกำร
๑. คณะกรรมการที่มีความจาเป็นต้องกาหนดไว้ในกฎหมาย ได้แก่
๑) คณะกรรมการที่มีห น้าที่ว างกฎเกณฑ์ที่เป็นกลางและกากับดูแลให้ หน่วยงาน
ภายใต้กฎเกณฑ์นั้นดาเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (regulatory agency) เนื่องจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการที่มีอานาจกากับดูแลกิจการทั้งหลายจึงให้บุคคลเพียงคนเดียวตัดสินใจไม่ได้
๒) คณะกรรมการที่ใช้อานาจตุลาการ (quasi judicial) คณะกรรมการประเภทนี้มี
อานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องต่าง ๆ จึงต้องมีการถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างกัน การใช้อานาจ
จึงจะเป็นไปได้อย่างเป็นธรรม
ดังนั้น คณะกรรมการสองประเภทนี้จึงจาเป็นต้องมีลักษณะที่เป็นองค์คณะเท่านั้น
๒. คณะกรรมการบริหารราชการ (administrative function) คณะกรรมการประเภทนี้
มีทั้งที่ “จาเป็น” และ “ไม่จาเป็น”
ตัวอย่างของคณะกรรมการบริหารราชการที่ “จาเป็น”
๑) คณะกรรมการที่ ต้ อ งมี ตั ว แทนฝ่ า ยต่ า ง ๆ เช่ น คณะกรรมการไตรภาคี
คณะกรรมการค่าจ้ างขั้น ต่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
คณะกรรมการประเภทนี้จาเป็นต้องมีขึ้นเนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่ต้องการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
๒) คณะกรรมการซึ่งทาหน้าที่ในเชิงนโยบาย และนโยบายนั้นจาเป็ นต้องได้รับ
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการนโยบายข้าว
๓) คณะกรรมการที่ต้องการการระดมความรู้และความคิดเห็ นจากผู้ ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือเป็นเรื่องทางเทคนิค เช่น คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ตัวอย่างของคณะกรรมการบริหารราชการที่ “ไม่จาเป็น”
๑) คณะกรรมการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นงานประจา

๔๒
๒) คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาต
เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นงานประจา จึงไม่ควรดาเนินการใน
รูปคณะกรรมการ แต่ควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ ส่วนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องควรมี
ลักษณะเป็นคณะกรรมการกาหนดนโยบายหรือคณะกรรมการอุทธรณ์จะเหมาะสมกว่า
๓. การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้นต้องแยกระหว่างคณะกรรมการที่มีอานาจ
ในการออกกฎ/กากับดูแล (regulator) และคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติ (operator)
๔. ประธานกรรมการตามกฎหมายไม่ ค วรก าหนดให้ เป็ น นายกรัฐ มนตรี เนื่ อ งจาก
นายกรัฐมนตรีมีภารกิจมาก อาจทาให้การนัดประชุมเป็นไปได้ยากและล่าช้า
๕. การกาหนดกรรมการโดยตาแหน่ง มีปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การที่ผู้ ดารงตาแหน่งที่
กฎหมายกาหนดมอบอานาจต่อไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอานาจในการตัดสินใจ
๖. การกาหนดวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ควรกาหนดกระบวน
การสรรหากรรมการให้มีความซับซ้อนมากเกินไป
๗. ควรหลีกเลี่ยงการสรรหากรรมการแบบ “เกาหลังกันได้” เช่น การสรรหากรรมการ
โดยกาหนดให้มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ซึ่งเมื่อสรรหากรรมการดังกล่าวเข้ามาจึงได้แต่คนหน้าเดิม
ส่วนที่ ๒ กำรบรรยำย เรื่อง “ตัวอย่ำงประเด็นปัญหำกำรพิจำรณำคดีของศำล
ปกครองเกี่ยวกับคณะกรรมกำร” โดย ดร. บุญอนันต์ วรรณพำนิชย์ ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
๑.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมกำร
ระบบคณะกรรมการถูกใช้เป็นกลไกอย่ างหนึ่งในกฎหมาย ทั้งในกฎหมายระดั บ
รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ กฎหมายล าดั บ รอง โดยระบบ
คณะกรรมการจะใช้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการอานวยการ การวางแผนนโยบาย การบริหารงานบุคคล ซึ่ง
ประเภทของคณะกรรมการอาจแบ่งได้ดังนี้
(๑) แยกตำมฐำนที่มำของคณะกรรมกำร ได้แก่ ๑) คณะกรรมการที่มีฐานที่มาจาก
กฎหมาย และ ๒) คณะกรรมการที่มีฐ านที่มาจากอานาจทั่ว ไปของฝ่ ายบริห าร ซึ่งการแบ่งประเภท
คณะกรรมการตามฐานที่ ม านั้ น มี ป ระโยชน์ ต่ อ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ใ นศาล เนื่ อ งจากคณะบุ ค คลหรื อ
คณะกรรมการที่จะถูกฟ้องร้องในศาลได้จะต้องเป็นคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
(๒) แยกตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ได้แก่ ๑) คณะกรรมการที่เป็นผู้ ใช้
อานาจโดยตรงทั้งในส่วนของการออกกฎและการออกคาสั่ง ๒) คณะกรรมการที่เป็นผู้ออกกฎหรือควบคุม
กฎ (regulatory commission) ๓) คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการทางาน ๔) คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท/คณะกรรมการกึ่งตุลาการ/คณะกรรมการที่มีอานาจวินิจฉัยทางปกครอง ๕) คณะกรรมการที่
เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะน า และ ๖) คณะกรรมการที่เป็นผู้ช่วยเหลื อสนับสนุนการทางาน ซึ่งการแบ่ง
ประเภทคณะกรรมการแยกตามบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการนั้ น มี ป ระโยชน์ ใ นการท าให้ ก าร
ดาเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายและมีประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบ

๔๓
ข้อดีของการใช้ระบบคณะกรรมการ
๑. การใช้ระบบคณะกรรมการเหมาะสาหรับการพิจารณาเรื่องที่ล ะเอียดซับซ้ อน
เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและรอบคอบ
๒. เป็นการคุ้มครองหลักประกันสิ ทธิของผู้ที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากจะต้อง
มีการอภิปรายถกเถียงจนกว่าจะได้ข้อยุติ เป็นการให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
๓. ในกรณีที่มีกลุ่มผลประโยชน์จานวนมาก การแบ่งปันผลประโยชน์ควรต้องร่วมกัน
พิจารณา
๔. บางกรณีเป็นเรื่องที่โดยสภาพต้องใช้การบริหารในรูปของคณะกรรมการ เช่น
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเสียของการใช้ระบบคณะกรรมการ
๑. มีความไม่คุ้มค่าใช้จ่าย และล่าช้า
๒. ไม่ตอบสนองต่อการใช้บังคับกฎหมายที่รวดเร็ว
๓. เมื่อมีสถานการณ์เร่งด่วน ไม่สมควรพิจารณาโดยใช้ระบบคณะกรรมการ
๒. ข้อพิจำรณำในประเด็นข้อกฎหมำยที่สำคัญ
(๑) เมื่อคณะกรรมการเป็นผู้ ใช้อานาจดาเนินการ กฎเกณฑ์ว่าด้ว ยการใช้อานาจ
ดาเนินการมีเพียงใด กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก็ต้องเป็นไปตามนั้น เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทางปกครอง ได้แก่ หลักความเป็นกลาง หลักการ
ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้ งแสดงพยานหลักฐาน หลักการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ผูกพันกับคาขอหรื อ
พยานหลักฐานของคู่กรณี หลักการเหล่านี้ย่อมต้องนามาใช้กับองค์กรคณะกรรมการด้วย
(๒) การใช้ระบบคณะกรรมการย่อมมีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการใช้
อานาจมากกว่าการใช้อานาจโดยบุคคลคนเดียว เช่น หลักความเป็นกลาง หากพิจารณาโดยบุคคลคนเดียว
ก็มีประเด็นพิจารณาความเป็นกลางของบุคคลนั้นเท่านั้น แต่การพิจารณาโดยใช้ระบบคณะกรรมการ ย่อม
ต้องพิจารณาความเป็นกลางของกรรมการทุกคน นอกจากนั้น ยังมีประเด็นว่าหากกรรมการถูกคัดค้าน
เรื่องความเป็นกลางหลายคน/ทั้งหมด การประชุมจะดาเนินต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร
(๓) การใช้ ร ะบบคณะกรรมการในกฎหมายก าหนดไว้ แ ต่ เ พี ย งองค์ ก ร รู ป แบบ
กระบวนการทางาน โดยไม่มีการกาหนดเนื้ อหา/ความชอบด้ว ยกฎหมายในการด าเนิ นงานรู ป แบบ
คณะกรรมการ เช่น การกาหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการห้ามเป็นคู่กรณีเอง ปัญหาที่ต้อง
พิจารณาคือ หากคณะกรรมการเป็นคู่กรณีเอง ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร
อย่ า งไรก็ ดี มี ตั ว อย่ า งบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายบางเรื่ อ งที่ ก าหนดผลทาง
กฎหมายไว้ เช่น มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดให้
การออกคาสั่งทางปกครองต้องแสดงเหตุผ ล ซึ่งมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติผลทาง
กฎหมายในเรื่องนี้ไว้ว่าคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุ
ให้คาสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์

๔๔
๓. แนวคำวินิจฉัยของศำลปกครอง
โดยทั่วไปคดีเกี่ยวกับคณะกรรมการที่เข้ าสู่ การพิจารณาของศาลปกครองจะเป็น
ประเด็นในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) องค์กรและฐานที่มาของคณะกรรมการ
(๒) ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๓) รูปแบบหรือกระบวนการในการทางานของคณะกรรมการ
(๔) ความสมบูรณ์ของการดาเนินการของคณะกรรมการ
สาหรับปัญหาในเรื่ององค์กรและฐานที่มาของคณะกรรมการ ศาลปกครองมีหลักใน
การพิจารณา คือ เมื่อกฎหมายกาหนดองค์ประกอบไว้เช่นใด คณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน
เช่ น นั้ น ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง เกิ ด ขึ้ น ศาลปกครองจะพิ จ ารณาว่ า คณะกรรมการนั้ น มี ฐ านที่ ม า/
องค์ ป ระกอบครบถ้ ว นหรื อ ไม่ หากองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการไม่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดั ง กล่ า วย่ อ มไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ซึ่ ง ข้ อ โต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกั บ องค์ ก รและฐานที่ ม าของ
คณะกรรมการที่เป็นคดีในศาลปกครอง เช่น
- คดี ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ยประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสามคน แต่ไม่เกินห้าคน และหากมีการแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ส องคน ย่ อมถือว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ถูกต้อง (คาวินิจฉัยศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๒/๒๕๕๙)
- คดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กฎหมายกาหนดให้ต้องมีกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการ ๒ คน ส่วนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยไม่ได้ใช้
ถ้อยคาว่า กรรมการและเลขานุการ กรณีนี้จึงถือว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบถ้วนถูกต้อง (คา
วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๖๔/๒๕๕๘)
- คดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ว่าสามารถ
แต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานอื่นได้ แต่หน่วยงานต้นสังกัดต้องยินยอมด้วย เมื่อการแต่งตั้งกรรมการ
ดังกล่าวไม่ได้รับการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลดังกล่าวย่อมถือไม่ได้ว่าได้รับการแต่งตั้งโดย
ชอบ จึงไม่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ (คาวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๕๐/๒๕๕๕)
- คดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจ การที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งไม่ใช่ผู้อานาจเป็นผู้แต่งตั้ง กพค. จังหวัด การแต่งตั้งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คาวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๒/๒๕๕๐)
- คดีเกี่ยวกับ คุณสมบัติของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่มูล ค่าสู ง สมควร
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในระดับที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับมูลค่าโครงการด้วย เมื่อ
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในระดับที่ไม่เหมาะสมจึงถือว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงาน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่
เป็นกรรมการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายย่อมต้องนาความบกพร่องของหน่วยงานมาหักส่วนแห่ง
ความรับผิดด้วย ตามมาตรา ๘ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙

๔๕
- คดีเกี่ยวกับองค์กรและฐานที่มาของคณะกรรมการไม่ถือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวด้ว ย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (คาวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๗/๒๕๕๘)
ปัญหาในเรื่องขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ศาลปกครองมีหลักในการ
พิจารณา คือ เมื่อกฎหมายกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้เช่นใด คณะกรรมการย่อมมีอานาจ
หน้าที่เช่นนั้น ซึ่งข้อโต้แย้งเกี่ยวกับขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เป็นคดีในศาลปกครอง เช่น
คดีที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายออกระเบียบให้โรงงานส่งเงินให้คณะกรรมการโดยไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้อานาจหน้าที่ในเรื่องนี้ไว้ กรณีเช่นนี้ย่อมถือว่าระเบียบดังกล่าวออกโดยไม่ชอบ
ปัญหาในเรื่องรูปแบบและกระบวนการทางานของคณะกรรมการ ได้แก่ ๑) องค์ประชุม
ของคณะกรรมการ ซึ่งศาลปกครองมีหลักในการพิจารณา คือ กฎหมายกาหนดองค์ประชุมไว้อย่างใดก็
เป็นไปตามนั้น หากกฎหมายไม่ได้กาหนดบทบัญญัติเรื่ององค์ ประชุมไว้ องค์ประชุมย่อมต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ ๒) หลักว่าด้วย
ความเป็ น กลางของกรรมการ ซึ่ งศาลปกครองจะพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่น คณะกรรมการเป็นคู่กรณีเองกระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่ (คาวินิจฉัยศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๐๑/๒๕๕๘) บุคคลคนเดียวทาหน้าที่กรรมการหลายคณะหลายตาแหน่ง สามารถ
กระทาได้หรือไม่ เช่น บุคคลหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการสอบวินัยและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยในคดีเดียวกัน ซึ่งศาลปกครองได้วางแนวคาวินิจฉัย
ไว้ว่า ถ้าเป็นกรณีที่กฎหมายกาหนดห้ามไว้ชัดเจนว่า ไม่ให้บุคคลเดียวทาหน้าที่ซ้าซ้อนกันหลายตาแหน่ง
เมื่อมีการแต่งตั้งเป็นกรรมการหลายตาแหน่งเช่นนี้ย่อมถือได้ว่ากระทบต่อความเป็นกลางแล้ว เว้นแต่ใน
บางกรณี เช่น หน่วยงานที่มีข้อจากัดเรื่องจานวนบุคลากร จึงจาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่หลายตาแหน่ง
ส่ ว นที่ ๓ กำรบรรยำย เรื่ อ ง “ปั ญ หำของระบบคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย”
ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร. กมลชัย รัตนสกำววงศ์ กรรมกำรกฤษฎีกำและประธำนกรรมกำรวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง
ปัญหาของระบบคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
๑. กำรคัดเลือกหรือสรรหำกรรมกำร
การคัดเลือกหรือสรรหากรรมการควรเขียนให้ง่าย ไม่ควรกาหนดกระบวนการสรรหา
ให้ซับซ้อนเกินไป เช่น ให้องค์กรผู้รักษาการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ การกาหนดกระบวนการสรรหาที่
ซับซ้อน จะทาให้เกิดปัญหาว่า กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหากรรมการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะ
ส่งผลไปถึงการทางานของคณะกรรมการทั้งคณะ
๒. กำรเรียกประชุม
การเรียกประชุมต้องเรียกให้ถูกต้อง การเรียกประชุมผิดคนย่อมถือว่าเป็นการเรียก
ประชุมโดยไม่ชอบเช่นกัน และหากการเรียกประชุมไม่ชอบจะมีผลต่อมติที่ประชุม อย่างไรก็ดี ผลการ
ประชุมจะเสียไปหรือไม่นั้นต้องพิจารณาหลายปัจจัยว่า ความบกพร่องที่เกิดขึ้นมีนัยสาคัญเพียงพอที่จะทา
ให้การประชุมเสียไปหรือไม่

๔๖
๓. กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมแทน (กรรมกำรโดยตำแหน่งและกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการโดยตาแหน่งย่อมสามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้เสมอ
แต่ต้องพิจารณาว่ากฎหมายกาหนดให้มี “หรือผู้แทน” หรือไม่ ถ้าไม่มีการกาหนดไว้ การแต่งตั้งผู้แทน
ย่ อมต้องปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์เกี่ย วกับการมอบอานาจตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริห ารราชการ
แผ่นดิน คือ ต้องมอบอานาจในตาแหน่งที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นลาดับ แต่ในกรณีที่กฎหมายกาหนด
“หรือผู้แทน” ไว้ ผู้มีอานาจย่อมสามารถแต่งตั้งบุคคลตาแหน่งใดไปแทนก็ได้
ในกรณีที่ระบุเฉพาะตาแหน่ง หรือชื่อและตาแหน่ง หากพ้นจากตาแหน่ง ย่อมพ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งโดยระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถมอบหมายให้คน
อื่นมาประชุมแทนได้ เพราะเป็นการแต่งตั้งกรรมการนั้นเป็นการเฉพาะราย
๔. กำรมอบอ ำนำจของคณะกรรมกำรให้ ผู้ อื่ น หรื อ คณะอนุ ก รรมกำรเพื่ อ ปฏิ บัติ
รำชกำร หรือปฏิบัติงำนแทนคณะกรรมกำร
(๑) ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ให้ มอบอานาจ คณะกรรมการจะมอบอานาจของ
คณะกรรมการให้ ผู้ อื่ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ ปฏิ บั ติ ง านแทนไม่ ไ ด้
คณะอนุกรรมการทาหน้าที่ได้แค่เพียงสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการเท่านั้น โดยเฉพาะการมอบ
อานาจที่มีลักษณะบางอย่าง เช่น คณะกรรมการที่มีอานาจกึ่งตุลาการไม่สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นได้
(๒) ถ้ า มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะอนุ ก รรมการมี อ านาจท าค าสั่ ง ทางปกครองได้
ก็เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว เช่น คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) คณะอนุกรรมการจึงมี
อานาจหน้าที่เต็มในการพิจารณาแทนคณะกรรมการ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ กาหนดให้มีการจัดกลุ่มภารกิจ โดยให้รองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจมีอานาจเหมือน
ปลัดกระทรวง ทาให้เกิดปัญหาว่า ในคณะกรรมการที่กฎหมายกาหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงที่เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจจะเป็นประธานคณะกรรมการได้
หรือไม่
๕. กำรทำคำวินิจฉัยมติของคณะกรรมกำร
การทาคาวินิจฉัยมติของคณะกรรมการต้องพิจารณาประเภทของคณะกรรมการด้วย ใน
กรณีกรรมการประเภทบริหาร เมื่อประธานกรรมการลงนามแล้ว ย่อมต้องถือว่าผูกพันกรรมการทั้งหมด
แต่กรณีกรรมการประเภทตุลาการ (เป็นองค์คณะ) หรือทาหน้าที่เหมือนฝ่ายตุลาการ เช่น คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คือ ทาหน้าที่วินิจฉัยที่สิ้นสุด (quasi judicial) ต้องมีมติเป็นคาวินิจฉัย และกรรมการต้องลง
นามทุกคนจะปฏิเสธไม่ลงมติไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การทาคาวินิจฉัยมติของคณะกรรมการโดยใช้มติเวียนย่อม
ไม่สามารถกระทาได้ เพราะมติคณะกรรมการเป็นการแสดงเจตนาร่วมกันหลังจากได้ที่มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้ว

๔๗
๖. ควำมเป็นกลำงของคณะกรรมกำร
กฎหมายกาหนดให้มีการคัดค้านกรรมการแต่ละรายได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
คือ หากมีการคัดค้านคณะกรรมการทั้งคณะ การพิจารณาของคณะกรรมการจะต้องดาเนินการอย่างไร
ต่อไป เนื่องจากไม่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้
๗. กำรทำรำยงำนกำรประชุมและกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม
การทารายงานการประชุมมีความหลากหลาย มีทั้งรายงานการประชุมแบบสั้นและ
แบบยาว บางคณะให้ระบุชื่อกรรมการและความเห็นของกรรมการแต่ละคน บางคณะอาจทารายงานการ
ประชุมแบบรวม คือ ระบุวาระและความเห็นโดยรวม ในลักษณะบันทึกการประชุมสั้นเท่านั้น เนื่องจาก
บางเรื่องอาจมีการฟ้องร้องคณะกรรมการในภายหลังได้
๘. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการที่มีอานาจทาคาสั่ งทางปกครองอาจถู กตรวจสอบการกระท าโดย
องค์กรภายในฝ่ายปกครองและองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง รวมถึงองค์กรตุลาการในความชอบด้วย
กฎหมายในการทาคาสั่งทางปกครอง นอกจากนั้น คณะกรรมการบางคณะยังต้องมีความรับผิดทางแพ่ง
และทางอาญาด้วย
๙. ผลทำงกฎหมำยของกำรกระทำของคณะกรรมกำรที่ไม่ชอบ
(๑) ในกรณีที่การกระทาของคณะกรรมการเป็นการออกกฎ และความบกพร่องที่
เกิดขึ้นเป็นสาระสาคัญ กฎนั้นย่อมต้องเสียไป อย่างไรก็ดี การเสียไปนั้นจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่
จะต้องมีการเพิกถอนกฎนั้นเสียก่อน
(๒) ในกรณีที่การกระทาของคณะกรรมการเป็นการออกคาสั่งทางปกครอง และความ
บกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นสาระสาคัญ คาสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลใช้บังคับไม่เสียไปจนกว่าจะมีการเพิกถอน
เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดให้องค์กรที่มีอานาจเหนือขึ้นไปเพิกถอน
(๓) ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ การออกกฎหรือคาสั่งทางปกครองบางเรื่องต้อ ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปัญหาว่าหากกระบวนการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เป็นไปโดยมิชอบจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร กฎหมายไม่มีการกาหนดไว้ชัดเจน อย่างไรก็ดี ผู้บรรยาย
เห็นว่า หากพิจารณาเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๑
(๔) กาหนดให้คาสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง การนั้นก็สมบูรณ์ ดังนั้น การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เป็นไปโดยมิชอบ
ย่อมสามารถทบทวนได้เสมอ
ส่วนที่ ๔ กำรอภิปรำย เรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับระบบคณะกรรมกำรตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย”
๑. ควำมเห็นของนำยธนำวัฒน์ สังข์ทอง กรรมกำรร่ำงกฎหมำยประจำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
อภิปรายว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้นาหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาบัญญัติไว้ โดยในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ

๔๘
ให้รัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการในกรณีที่จาเป็น สืบเนื่องจากในการเสนอกฎหมายของหน่วยงานมักจะมี
การตั้งคณะกรรมการขึ้ นมาใหม่โดยไม่ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการตั้งคณะกรรมการอันก่อให้ เกิด
ผลเสียหลายประการ กรณีจาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้น คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเมื่อ
วัน ที ่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ก าหนดหลัก เกณฑ์บ างประการเกี ่ย วกับ กรณีที ่จ าเป็น ต้อ งมีร ะบบ
คณะกรรมการในกฎหมาย ซึ่งหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๐ นั ้น ไม่จ ากัด ว่า จะใช้เ ฉพาะคณะกรรมการที ่ตั ้ง ตามกฎหมายเท่า นั ้น แต่
คณะกรรมการที่ตั้งตามระเบียบ เช่น คณะกรรมการที่ตั้งตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ควรต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๖๐ ด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาความจาเป็นของการใช้ระบบคณะกรรมการ ไม่ได้พิจารณา
เฉพาะเหตุผลของการจัดตั้งคณะกรรมการเท่านั้น แต่ยังต้องคานึงด้วยว่า การใช้ระบบคณะกรรมการ
จะต้องสามารถดาเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการด้วย
๒. ควำมเห็ น ของนำยกิ ต ติ ศั ก ดิ์ จุ ล ส ำรวล ผู้ อ ำนวยกำรกองหลั ก นิ ติ บั ญ ญั ติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อภิปรายว่า ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติที่นาระบบคณะกรรมการมาใช้จานวน ๑๖๒
ฉบั บ โดยประเด็นที่น่ าสนใจคือ กฎหมายดังกล่าวมีการกาหนดให้ตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายจ านวน
๒,๒๕๒ คณะ นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีจานวน ๒๓๙ คณะ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ดี การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายมีปัญ หาที่เกิดขึ้นหลายประการ
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.
๒๕๔๕ ได้กาหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ โดยต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถสรรหาบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการได้ จึง
ต้องมีการแก้ไขปัญหาโดยพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบของคณะกรรมการและยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามประธานกรรมการและกรรมการ
ต้องไม่ดารงตาแหน่งใด หรือมีส่วนได้เสียอย่างหนึ่งอย่างใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดาเนิน
ธุรกิจ ปัญหาการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นจานวนมาก และกรรมการโดยตาแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูง จึงทาให้การนัดประชุมเป็นไปได้ยากและการดาเนินงานของคณะกรรมการไม่สามารถ
เป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น คณะกรรมการพั ฒ นาการบ ริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่ง ๒๘ ตาแหน่ง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. .... กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่ง ๓๐ ตาแหน่ง เป็นต้น
๓. ควำมเห็นของนำยศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำหลักกฎหมำยปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อภิ ป รายว่ า บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ (norms) ตามรูปแบบนิติศาสตร์ดั้งเดิม แต่เป็นกรณีที่นา
เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ (public management) มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า

๔๙
บทบัญญัติในมาตรา ๗๗ ที่บัญญัติให้รัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการเท่าที่จาเป็นจะก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้องไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ จากการตรวจสอบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
ไม่ปรากฏว่ามีรัฐธรรมนูญของประเทศใดกาหนดให้ต้องมีการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเท่าที่
จาเป็นดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ระบบคณะกรรมการมีข้อเสียคือ ทาให้เกิดความไม่แน่นอนทางกฎหมาย เนื่องจากการ
ใช้ระบบคณะกรรมการมีความเสี่ ยงที่จะถูกโต้แย้งได้ในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบ องค์
ประชุม คุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งความบกพร่อง
ในการดาเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ อาจส่งผลให้การออกกฎหรือคาสั่งของคณะกรรมการไม่ชอบด้วย
กฎหมายไปด้วย ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องพิจารณาเสียก่อนว่า การใช้ระบบคณะกรรมการในเรื่องนั้น
จาเป็นหรือไม่ หรือในเรื่องนั้นสามารถใช้รูปแบบการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐ
และเอกชนแทนการใช้ระบบคณะกรรมการได้
ตั ว อย่ า งของกฎหมายที่ ก าหนดให้ ใ ช้ ร ะบบคณะกรรมการโดยไม่ จ าเป็ น เช่ น
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกาหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีจานวน ๑๗ คน
โดยมีนายกรัฐ มนตรี เป็ นประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการที่นายกรัฐ มนตรีแต่งตั้งขึ้นเพื่อ ปฏิบั ติ
ราชการตามมาตรา ๑๑ (๖) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เช่น
คณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๘/๒๕๕๖ ที่มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจานวนมากถึง ๕๔ คน
กรณีจาเป็นที่ต้องใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้นควรจะใช้ในกรณีที่จาเป็นต้อง
มีหลักประกันการกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่น กรณีที่จะต้องมีการใช้ดุลพินิจลงโทษบุคคลที่
รุนแรง ย่อมต้องพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้มีหลักประกันว่าการใช้ดุลพินิจลงโทษ
บุคคลมีความเป็นกลางและไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลใด
ส่วนที่ ๕ ควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
ผู้ เข้าร่ ว มการสั ม มนาจากหน่ว ยงานต่า ง ๆ ได้ให้ ความคิ ดเห็ น และข้ อสั ง เกตรวม ๓
ประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. มำตรำ ๗๗ วรรคสำม ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
บัญญัติให้รัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำยเฉพำะกรณีที่จำเป็น นั้น กรณีใดบ้ำงที่จำเป็นให้ใช้
ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น โดยสามารถสรุปได้เป็น ๗ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ กรณีที่จาเป็นให้ใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่ต้องการ
ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรือกรณีที่เป็น
เรื่องทางเทคนิคเฉพาะด้าน
กลุ่มที่ ๒ กรณีที่จาเป็นให้ใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่มีการใช้
อานาจกึ่งตุลาการ หรือการใช้อานาจในการวินิจฉัย รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดต่าง ๆ

๕๐
กลุ่มที่ ๓ กรณีที่จาเป็นให้ใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่เป็นการ
กาหนดนโยบาย เรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนเป็นจานวนมาก
กลุ่มที่ ๔ กรณีที่จาเป็นให้ใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่เป็นการ
กากับดูแลการประกอบกิจการด้านต่าง ๆ
กลุ่มที่ ๕ กรณีที่จาเป็นให้ใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่ต้องการ
หาข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน
กลุ่มที่ ๖ กรณีที่จาเป็นให้ใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่ต้องมีการ
วางกฎเกณฑ์ควบคุมใช้บังคับเป็นการทั่วไป
กลุ่มที่ ๗ กรณีที่จาเป็นหรือไม่จาเป็นให้ใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ไม่มี
เกณฑ์พิจารณาอย่างแท้จริง
๒. หำกมีกรณีจำเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย ควรกำหนดหลักเกณฑ์
ในเรื่องดังต่อไปนี้ อย่ำงไร
๒.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร เช่น ประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดย
ตำแหน่ง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น โดยสามารถสรุ ป ได้ เ ป็ น ๕ กลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควรก าหนดเท่ า ที่ จ าเป็ น
การกาหนดองค์ป ระกอบของคณะกรรมการจานวนมากทาให้ เกิดความไม่คล่ องตัว ในบริห ารจั ด การ
การดาเนินงานล่าช้า และสิ้นเปลืองงบประมาณ
กลุ่มที่ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่สามารถกาหนดแน่นอนชัดเจนได้
แต่ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมาย อานาจหน้าที่ และข้อพิจารณาอื่นประกอบกัน
กลุ่ ม ที่ ๓ ประธานกรรมการไม่ ค วรก าหนดให้ เ ป็ น นายกรั ฐ มนตรี
นายกรัฐมนตรีควรเป็นประธานกรรมการที่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายสาคัญระดับชาติเท่านั้น
นอกจากนี้ ประธานกรรมการควรให้กรรมการเลือกกันเอง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อาวุโส
หรือประสบการณ์เพียงพอในการทาหน้าที่ประธานกรรมการ
กลุ่ ม ที่ ๔ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ค วรก าหนดให้ เ ป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ให้ความเห็นแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ อยู่แล้ว อีกทั้งยังมีปัญหาใน
กรณีกรรมการโดยตาแหน่งไม่เข้าร่วมประชุม แต่มอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นซึ่งไม่มีอานาจตัดสินใจ
เข้าร่วมประชุมแทน
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จาเป็นต้องมีกรรมการโดยตาแหน่ง ควรเป็นตาแหน่ ง
ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ควรกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ด้วยว่าผู้ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐ
ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง สามารถเป็นกรรมการได้กี่คณะ เพื่อไม่ให้ผู้ดารงตาแหน่งบาง
ตาแหน่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการซ้าซ้อนกันหลายคณะ

๕๑
กลุ่มที่ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรมีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ อย่าง
แท้จริง และไม่ควรกาหนดวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิให้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน
เพราะทาให้การแต่งตั้งหรือสรรหาเป็นไปได้ยาก
๒.๒ จำนวนกรรมกำร
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่เห็นว่าจานวนกรรมการ
ควรกาหนดตามความเหมาะสมเท่าที่จาเป็น ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับจานวนกรรมการแตกต่างกันออกไป
เช่น กรรมการควรมีจานวน ๖-๘ คน หรือจานวน ๑๑-๑๕ คน หรือจานวนไม่เกิน ๑๐ คน หรือไม่เกิน ๒๐
คน นอกจากนี้ ควรกาหนดจานวนเป็นเลขคี่
๒.๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น โดยสามารถสรุ ป ได้ เ ป็ น ๔ กลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ การก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องพิจารณาประกอบกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และไม่ควรกาหนดคุณสมบัติสูง
จนไม่สามารถหาผู้ที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ เช่น คณะกรรมการที่ไม่ได้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน
หรื อผลประโยชน์ ใด ๆ ก็ไม่ควรกาหนดลั กษณะต้องห้ ามของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ว่า ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต
กลุ่มที่ ๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้
เสียในเรื่องที่พิจารณา
กลุ่ ม ที่ ๓ คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ของกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เช่ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีไม่เกิน ๖๐ ปี คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรกาหนดให้เหมือนกับคุณสมบัติ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรี ต้องสามารถอุทิศเวลาให้แก่หน่วยงานได้อย่างเต็มที่
ควรกาหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ผู้ที่มี คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และมีความประพฤติดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างแท้จริง
กลุ่มที่ ๔ ควรจัดให้มีกฎหมายกลางที่กาหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในลักษณะเดียวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๒.๔ อื่น ๆ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น โดยสามารถสรุ ป ได้ เ ป็ น ๔ กลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ ควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการ รวมทั้งความรับผิดของคณะกรรมการ
กลุ่ มที่ ๒ ควรกาหนดให้ มีเช็คลิ ส ความจาเป็นของการมีคณะกรรมการใน
กฎหมาย
กลุ่มที่ ๓ ไม่ควรกาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน เพื่อบังคับให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเรื่องนั้นเอง

๕๒
กลุ่มที่ ๔ กรรมการโดยตาแหน่งซึ่งมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นมาประชุม
แทน ควรกาหนดให้ผู้ที่รับมอบอานาจต้องมีตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี
๓. มำตรำ ๒๕๘ (ค) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
บัญญัติให้มีกลไกให้ดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลัก
สำกล โดยให้มีกำรใช้ระบบกำรดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จำเป็น นั้น คณะกรรมกำร
ตำมกฎหมำยในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำง ๆ สมควรมีกำรทบทวนควำมจำเป็นในกำรมี
คณะกรรมกำรหรือไม่ และหำกจำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรต่อไป ควรมีกำรปรับปรุงประเด็นใดบ้ำง
อย่ำงไร
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น โดยสามารถสรุปได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ สมควรมีการทบทวนความจาเป็นในการมีคณะกรรมการตามกฎหมายใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหมด โดยกาหนดกรอบในการทบทวนความจาเป็นที่ชัดเจน เช่น
ต้องพิจารณาอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่ามีอานาจหน้าที่สาคัญอย่างไรบ้าง หากไม่มีคณะกรรมการ
แล้วจะมีทางเลือกในการดาเนินการตามกฎหมายแทนคณะกรรมการอย่างไร
กลุ่มที่ ๒ สมควรมีการทบทวนความจาเป็นในการมีคณะกรรมการตามกฎหมายใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวั ด ตามพระราชก าหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ สมควรมีคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อช่วยดาเนินการพิจารณาเรื่องในแต่ละจังหวัดก่อนส่งเข้า
มาที่ส่วนกลาง เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดต่อชาวประมงแต่ละจังหวัด
(๒) คณะกรรมการควบคุ ม โรงรั บ จ าน าตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงรั บ จ าน า
พ.ศ. ๒๕๐๕ และคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช
๒๔๘๗ สมควรทบทวนว่ายังมีความจาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ โดยอาจแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ยกเลิ กระบบคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต และเปลี่ยนให้
เป็นการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามขั้นตอนของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เพียงพอ เพื่อลดขั้นตอนอันก่อให้เกิด
ปัญหาความล่าช้าอันเกิดจากระบบคณะกรรมการ
(๓) การดาเนินการภายในสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ใช้ระบบคณะกรรมการ
แต่มีบางกรณีเท่านั้น ที่มีคาสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความจาเป็น และ
ภายในเวลาที่กาหนด การดาเนินการดังกล่าวจึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ (ค) (๑) แล้ว
(๔) ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั ง คมแห่ งชาติ รับผิ ด ชอบ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการทบทวน โดยอาจต้องปรับปรุงอายุผู้ดารงตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่ง และเพิ่มจานวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๕) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์
แห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการพัฒนาการสหกรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ แต่
สมควรปรั บ ปรุ งอ านาจการพิจ ารณาอุ ทธรณ์ใ ห้ เป็ นคณะกรรมการชุด อื่น ในการพิจ ารณา เนื่องจาก

๕๓
องค์ประกอบของคณะกรรมการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วย และผู้แทนจากภาคสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้
ถูกกากับดูแลจากนายทะเบียนสหกรณ์ทาให้อาจขาดความคล่องตัว และสหกรณ์อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงในการอุทธรณ์
(๖) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรยกเลิกคณะกรรมการแร่และคณะกรรมการ
แร่จังหวัด โดยให้ผู้มีอานาจอนุญาตประทานบัตรเป็นผู้ใช้อานาจแต่เพียงผู้เดียวเพื่อความรวดเร็วในการ
อนุมัติอนุญาต และสั่งการต่าง ๆ เพราะเป็นการพิจารณาภายในฝ่ายบริหาร
(๗) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาความผิ ดวินั ย ทาง
งบประมาณและการคลังโดยคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งยังคงมีความจาเป็นต้องดาเนินการโดยคณะกรรมการตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการพิจารณา
วินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่อาจตัดสินโดยบุคคลใดบุคคล
หนึ่งได้ ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบ และเป็นธรรม ปราศจากอคติ ตลอดจนการดาเนินการทางวินัยข้าราชการ
ความรับผิดทางละเมิดก็จาต้องดาเนินการโดยคณะกรรมการ จึงต้องคงการดาเนินการโดยคณะกรรมการ
ต่อไป
(๘) คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ควรมีการปรับปรุงจานวนของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิมไม่เกิน ๔ คน เป็น ๘ คน และควรปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ให้มีอานาจในการยกเว้นค่ าผ่านทางพิเศษด้วย รวมทั้งกาหนดให้มีรองประธานกรรมการ และกาหนด
หลักเกณฑ์ให้สามารถเลือกรองประธานกรรมการขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(๙) ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การน้ า พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
กาหนดให้มีคณะกรรมการทรั พยากรน้าแห่ งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการเพื่อกาหนด
นโยบายด้านน้า มีคณะกรรมการลุ่มน้าครอบคลุมทั่วประเทศทาหน้าที่ในการวางแผนจัดการน้าระดับลุ่ม
น้า คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติจึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ และ
หากจะต้องมีการทบทวน ควรทบทวนในเรื่องของสัดส่วนของคณะกรรมการลุ่มน้า โดยให้ผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐและผู้แทนภาคเอกชนในสัดส่วนใกล้เคียงกันเพื่อให้การกาหนดนโยบายแผนงานสะท้อนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน อย่างไรก็ดี สัดส่วนของภาครัฐควรมีมากกว่าภาคเอกชน เพื่อให้รัฐสามารถบริหาร
จัดการโดยไม่ถูกกลุ่ม NGO ครอบงา
(๑๐) คณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อระดมความเห็นในทางวิชาการในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๑๑) ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น มี ค ณะกรรมการ ๒ คณะ คื อ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีความกะทัดรัดอยู่แล้ว โดยที่คณะกรรมการ
ทั้งสองคณะมีกรรมการโดยตาแหน่งชุดเดียวกัน แต่ต้องนัดประชุมต่างครั้งกัน ทั้ง ที่สามารถนัดประชุม
ต่ อ เนื่ อ งไปได้ นอกจากนั้ น คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ก าหนดให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นรองประธานกรรมการทั้งที่ไม่มีความจาเป็น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจสามารถ

๕๔
เป็นรองประธานกรรมการได้ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจมีส่วนได้เสีย เพราะมาจากบริษัทเอกชนเป็น
ส่วนใหญ่
(๑๒) ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค ณะกรรมการสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ แล้ว
(๑๓) ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ามี ภ ารกิ จ คื อ การตรวจพิ จ ารณา
ร่ า งกฎหมายและการให้ ค วามเห็ น ทางกฎหมาย ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในรู ป แบบของ
คณะกรรมการ เนื่ องจากจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้า น
การตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับกับประชาชนทั้งประเทศจาเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและ
รอบด้าน ไม่สามารถที่จะตรากฎหมายหรือออกกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยบุคคลเพียงคนเดียว โดย
มิได้ผ่านการพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์หลายด้านหรือหลายหน่วยงาน รวมทั้งการให้ความเห็น
ทางกฎหมายจาเป็นต้องมีการแสดงความคิดเห็น มีการถกเถียงทางวิชาการเพื่อให้ได้ข้อยุติ จึงไม่สามารถ
ดาเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้ จึงควรคงระบบคณะกรรมการไว้ต่อไป
อย่ า งไรก็ ดี สมควรทบทวนองค์ ป ระกอบ จ านวนกรรมการ และจ านวน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากกรรมการบางคณะยึดติดกับตัวบุคคลเดิม หรือตาแหน่งข้าราชการมาก
เกินไปทาให้ไม่มีเวลามาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งปรับปรุงวิธีการคัดเลือกกรรมการให้มีมาตรฐานสามารถคัด
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (ซึ่งปัจจุบันไม่มีการวัดอย่างจริงจัง
ต่างจากกรรมการของภาครั ฐ วิส าหกิจ ) และคุณสมบัติของกรรมการกฤษฎีก าไม่มีช่ อ งทางที่จ ะให้ มี
นักวิชาการสาขาอื่นเข้ามาเป็นกรรมการ กรรมการที่มาจากสาขาอื่นมักจะมาจากการเป็นอดีตข้าราชการ
(๑๔) สมควรให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป เนื่องจากการพิจารณาต้อง
อาศัยความรู้ความชานาญและดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยอาจต้องเพิ่มจานวนวันหรือเวลาในการ
ประชุมให้มีระยะเวลามากกว่า ๑ วัน เพราะการประชุมแต่ละครั้งมีวาระพิจารณาจานวนมาก และเพื่อให้
การพิจารณาเกิดความรอบคอบ ควรยกเลิกระบบการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติ และควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการทางานให้ได้เร็วและมากขึ้น
แต่ลดเบี้ยประชุมให้มีจานวนน้อยลง หรือบางคณะอนุกรรมการไม่จาเป็นต้องมีเบี้ยประชุม
(๑๕) คณะกรรมการในกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมมี
ความจาเป็น แต่ส่วนที่ต้องแก้ไขคือ องค์ประกอบคณะกรรมการ วิธีการคัดเลือก วิธีการประชุม ให้มี
ประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากและความผิดพลาด ควรกาหนดว่า หากเกิดความผิดพลาดในเรื่องรูปแบบ
เนื้อหา และความบกพร่องในเรื่องความเป็นกลางที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดแจ้งในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองของกรรมการเสียงส่วนน้อยไม่ทาให้ผลการพิจารณาเสียไป หากคณะกรรมการได้เข้ามา
ประชุมใหม่ และยืนยันในภายหลัง
(๑๖) สมควรยกเลิกคณะกรรมการในเรื่องที่ไม่จาเป็น เช่น คณะกรรมการกาหนด
ราคา
(๑๗) คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทรัพย์สินไม่
ควรถูกยกเลิก เนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการออกกฎหรือทาหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด

๕๕
๔. ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(๑) ควรมีการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่าง
จริงจังจะทาให้การทางานของคณะกรรมการมีเท่าที่จาเป็นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ควรกาหนดเช็คลิส ต์ความจาเป็นในการตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายเพื่อให้
หน่วยงานตรวจสอบก่อนที่จะนาเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควรลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการให้ลดน้อยลง เช่น การเชิญ
ประชุม การรับรองรายงานการประชุมไม่จาเป็นต้องมี เอกสารการประชุมควรใช้ให้น้อยและให้ดูเอกสาร
ต่าง ๆ จากจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เบี้ยประชุมควรให้น้อย ๆ อาหารว่างในการประชุมควรให้มีราคา
ไม่สูงมาก
(๔) สมควรออกกฎหมายกลางเกี่ยวกับระบบคณะกรรมการ และกาหนดหลักเกณฑ์
ว่า กรณีจาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายมีกรณีใดบ้าง โดยมีองค์กรกลางเป็นผู้พิจารณาว่า
คณะกรรมการดังกล่าวจาเป็นหรือไม่ และกาหนดข้อปฏิบัติทั่วไปของคณะกรรมการ
(๕) ควรจัดทาทะเบียนคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการทุกคณะให้สอดคล้องกัน และควรจัดทาทะเบียนกรรมการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของกรรมการ

๓.๒ ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
การวิเคราะห์เกี่ยวกับหลั กเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้น จะต้อง
พิ จ ารณาให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่ อ ง
แนวทางการจั ด ท าและการเสนอร่ า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ที่กาหนดให้การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบคณะกรรมการ ให้กระทาได้เพียงเท่าที่
จาเป็น กรณีจาเป็นเช่นว่านั้น การกาหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อทาหน้าที่
(๑) วางกฎเกณฑ์ในการกากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(๒) วินิจฉัยชี้ขาด
(๓) ให้คาปรึ กษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
(๔) พิจ ารณาหาข้อยุ ติที่ได้รับการยอมรับร่ว มกั น โดยมีตัว แทนจากภาคส่ ว นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่จาเป็ นต้องมีระบบคณะกรรมการต้องพิจารณาให้ส อดคล้ องกับหลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพิ่มพระราชภาระโดย
ไม่จาเป็น

๕๖
(๒) คณะกรรมการซึ่งทาหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดต้องไม่มีผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่อาจจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นั้น หรืออาจเป็น
คู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้กากับควบคุมออกจากผู้ปฏิบัติ
(๓) ไม่กาหนดให้ น ายกรัฐ มนตรีเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการที่
กาหนดนโยบายระดับชาติ
(๔) กรรมการโดยตาแหน่งพึงมีตามความจาเป็น และการกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งบาง
ตาแหน่งเป็นกรรมการสมควรพิจารณากาหนดเท่าที่จาเป็น เช่น ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องให้ ความเห็ น ประกอบการพิจ ารณาของคณะรัฐ มนตรีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องอยู่แล้ ว และในกรณีที่ มี
กรรมการโดยตาแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใด มติดังกล่าวย่อมผูกพันองค์กรที่กรรมการโดย
ตาแหน่งผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่ด้วย เว้นแต่กรรมการผู้นั้น ได้แสดงความไม่เห็นด้วย โดยวิธีการลงคะแนน
คัดค้าน หรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
(๕) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ที่ ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการอย่ า งแท้ จ ริ ง และห้ า มแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้อง
สอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนั้นด้วย
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาร่างกฎหมายให้ เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) ที่กาหนดให้มีการระบุไว้ให้ชัดเจนในบันทึกหลั กการและ
เหตุผลประกอบการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องใช้ระบบคณะกรรมกำร
อย่ า งไรก็ ดี มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ก็ เ ป็ น การก าหนดเพียง
หลักการของการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ระบบ
คณะกรรมการ คณะทางานจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และเอกสารทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วตามบทที่
๑ – บทที่ ๔ และเห็นควรเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผล
ของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะท างานได้ ต รวจสอบกฎหมายในที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในปั จ จุ บั น (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ปรากฏว่า มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและพระราชกาหนดที่กาหนดให้ มี
คณะกรรมการในกฎหมายจานวน ๓๘๕ ฉบับ มีคณะกรรมการในกฎหมายจานวน ๘๖๕ คณะ โดยแบ่ง
ประเภทของคณะกรรมการตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการในกฎหมายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการนโยบาย จานวน ๒๒๑ คณะ
(๒) คณะกรรมการที่ปรึกษา จานวน ๓๕๒ คณะ
(๓) คณะกรรมการบริหาร จานวน ๔๒๙ คณะ
(๔) คณะกรรมการปฏิบัติ จานวน ๔๒๙ คณะ
(๕) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท/พิจารณาอุทธรณ์ จานวน ๑๒๐ คณะ
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(๖) คณะกรรมการอื่น ๆ จานวน ๗๐ คณะ
ทั้งนี้ คณะกรรมการคณะหนึ่งอาจมีหน้าที่และอานาจได้หลายประเภท
ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามจ าเป็ น ในการใช้ ร ะบบคณะกรรมการ นั้ น
คณะทางานเห็นควรให้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นในการตั้งคณะกรรมการ โดยก่อนที่จะตั้ง
คณะกรรมการขึ้น ต้องตรวจสอบให้ได้ข้อสรุปว่า ภารกิจที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการรับผิดชอบเป็น
เรื่องที่มีความจ าเป็ น และภารกิจนั้ น ไม่อาจรับผิ ดชอบโดยคณะกรรมการชุดอื่นที่มีอยู่แล้ว ดังเช่นใน
ฝรั่งเศสและออสเตรเลีย ระบุระยะเวลาของการมีคณะกรรมการไว้ด้วย เช่น ไม่เกินห้าปี
ก่อนการจัดตั้งคณะกรรมการไม่ว่าจะจัดตั้งตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ควรมีหลักเกณฑ์ที่
จะต้องพิจารณาก่อน ดังนี้
๑. การมีส่วนร่วมจากชุมชน (community engagement) เป็นวิธีการรับฟังความเห็น
เพื่อให้ข้อมู ลต่อการตัดสิ นใจของรัฐ ที่เหมาะสมกว่าการใช้คณะกรรมการหรือไม่ แม้ที่ผ่านมา การตั้ง
คณะกรรมการแนะนาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาจะสามารถให้ข้อมูลเพื่อช่วยรัฐบาลในการตัดสินใจ แต่
ปัจจุบันก็มีวิธีการอื่นในการให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น โซเชียลมีเดีย การจัดประชุมในชุมชน การทาเวิร์คช็
อป หรือการทาสารวจ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้
ทั่วถึงกว่า ช่วยให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงมุมมองและทางแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่าที่คณะกรรมการจะ
สามารถให้ได้
๒. มีหน่วยงานอื่นสามารถทาหน้าที่นั้น ๆ เองได้ดีกว่าการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มหรือไม่
การให้ กระทรวงทาหน้าที่เองมีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิ ดชอบและความ
ยืดหยุ่นในการทางาน รัฐมนตรีมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดของตนต่อ
รัฐสภา ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการแบ่งส่วนราชการออกเป็นระดับต่าง ๆ ก็คือโครงสร้าง
ที่รัฐมนตรีมีอานาจบังคับบัญชาควบคุมโดยตรง โดยหัวหน้าส่วนราชการมีความรับผิดชอบตรงต่อรัฐมนตรี
ตามลาดับไป นอกจากนี้ โครงสร้างของส่วนราชการยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าหน่วยงานที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย เนื่องจากสามารถเปลี่ ยนแปลงแก้ไขขอบเขตของภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับความต้องการได้
ง่ายกว่าตามดุลพินิจของฝ่ายบริหาร
๓. การชั่งน้ าหนั กว่าควรให้ กระทรวงทาหน้าที่เองหรือควรตั้ ง คณะกรรมการโดยใช้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
- จาเป็นต้องมีการทาหน้าที่นั้นหรือไม่
- หากจาเป็น รัฐควรเป็นผู้ทาหน้าที่นั้นหรือไม่
- หากรั ฐ ควรทา มีเหตุผ ลใดที่กระทรวงหรือหน่ว ยงานที่มีอยู่แล้ ว ไม่ควรหรือไม่
สามารถทาหน้าที่นั้นได้ ตัวอย่างสาเหตุที่ควรพิจารณาตั้งหน่วยงานใหม่มีเช่น หน้าที่นั้นเป็นหน้าที่กากับ
ดูแลและการตัดสินใจของหน่วยงานผูกพันรัฐบาล หน้าที่นั้นควรมีระยะห่างจากรั ฐมนตรี หน้าที่นั้นเป็น
หน้าที่เชิงพาณิชย์และจาเป็นต้องมีโครงสร้างบริษัท หน้าที่นั้นต้องได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนว่า
คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริง หรือสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้นต้องเป็นอิสระและเป็นกลางทางการ
เมือง
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ทั้งนี้ เมื่อมีการเลือกรูปแบบหน่วยงานแล้ ว โครงสร้างหน่วยงานนั้นจาเป็นต้องมี
คณะกรรมการหรื อไม่ เช่น การใช้อานาจหน้าที่ของหน่ว ยงานนั้นจาเป็น ต้องเป็นไปโดยอิส ระหรื อ ไม่
คณะกรรมการสามารถคุ้มครองและสนับสนุนความเป็นอิสระของหน่วยงานได้ หรือไม่ รัฐมนตรีหรือ
กระทรวงที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นจาเป็นต้องได้รับรายงานโดยตรงจากฝ่ายบริหารของหน่วยงานหรือไม่
หรือจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ และมุมมองหรือประสบการณ์ที่
หลากหลาย ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่สามารถจัดให้ได้หรือไม่
ในเบื้องต้น คณะทางานเห็นควรให้มีการตอบคาถามในแบบฟอร์มเกี่ยวกับความจาเป็น
ในการมีคณะกรรมการก่อนการเสนอจัดตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
การตั้งคณะกรรมการ
แบบฟอร์มนี้จะต้องแนบไปกับการเสนอกฎหมายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ชื่อที่เสนอขององค์กรใหม่
รายละเอียดบทบาทโดยสรุป
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน (ถ้ามี)
เกณฑ์การทดสอบ

กรุณาทาเครื่องหมาย
๑. ภารกิจนี้จาเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่
ใช่
ไม่
ระบุคาอธิบาย
๒. ควรให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หรือไม่
ระบุคาอธิบาย
๓. มีองค์กรใดที่มีอยู่แล้วที่สามารถใช้เป็น
เวทีในการปรึกษาหารือและประสานงานใน
เรื่ อ งนั้ น ได้ ห รื อ ไม่ หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง
อ านาจหน้ า ที่ องค์ ป ระกอบ หรื อ วิ ธี ก าร
ดาเนินงานขององค์กรนั้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ระบุคาอธิบาย
๔. มีเหตุผลความจาเป็นที่การปรึกษาหารือ
และประสานงานในเรื่องนั้นจะต้อ งกระทา
ในรูปแบบขององค์กรที่ดารงอยู่อย่างถาวร
หรือไม่
ระบุคาอธิบาย

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

๕๙
กรอบโครงสร้าง

ระบุคาอธิบายตัวเลือกของกรอบโครงสร้าง

เกณฑ์ความจาเป็นของ ระบุคาอธิบายว่าเหตุใดจึงต้องกาหนดให้มีคณะกรรมการ
การใช้ระบบ
คณะกรรมการ
อนึ่ง คณะทางานได้ศึกษาจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายปัจจุบันประกอบกับ ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นในการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า แล้ว เห็น
ควรเสนอรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมติคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่วางกฎเกณฑ์ในการกากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กรณี ที่ เ ป็ น การก าหนดนโยบายเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ประโยชน์ ส าธารณะหรื อ
ความมั่น คงปลอดภัย ของประเทศ และเรื่องที่มีผ ลกระทบต่ อประชาชนเป็นจ านวนมาก กรณีที่เ ป็ น
การก ากั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การด้ า นต่ า ง ๆ โดยคณะกรรมการซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ นเชิ ง นโยบาย
และนโยบายนั้นจาเป็นต้องได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ต้องมีการวางกฎเกณฑ์ควบคุม
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เช่น คณะกรรมการนโยบายข้าว
๒. คณะกรรมการที่วินิจฉัยชี้ขาด
กรณี ที่ มี ก ารใช้ อ านาจกึ่ ง ตุ ล าการ หรื อ การใช้ อ านาจในการวิ นิ จ ฉั ย รวมทั้ ง
การพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดต่าง ๆ
๓. คณะกรรมการที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาทางเทคนิ ค หรือ เป็ น เรื่ อ งซึ่ ง ต้ อ งการความรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
กรณีที่ต้องการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน หรือกรณีที่เป็นเรื่องทางเทคนิคเฉพาะด้าน คณะกรรมการที่ต้องการการระดมความรู้
และความคิดเห็นจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือเป็นเรื่องทางเทคนิค เช่น คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ
๔. พิจารณาหาข้อยุติที่ ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
กรณี ที่ ค ณะกรรมการที่ ต้ อ งมี ตั ว แทนฝ่ า ยต่ า ง ๆ เช่ น คณะกรรมการไตรภาคี
คณะกรรมการค่าจ้ างขั้น ต่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
คณะกรรมการประเภทนี้จาเป็นต้องมีขึ้นเนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่ต้องการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
อย่างไรก็ดี คณะทางานมีประเด็นเห็นควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ทา
หน้าที่ให้คาปรึกษา เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการประเภทนี้เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการ
เสนอความเห็น โดยอานาจการตัดสินใจสุด ท้ายยังเป็นของผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อลด

๖๐
ความซับซ้อนของระบบราชการแล้ว เห็นควรให้จากัดการตั้งคณะกรรมการประเภทที่ปรึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการรับฟังความ
คิดเห็นนั้น อาจให้วิธีการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอื่น เช่น การจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
ประสานขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ ปรากฏว่า มีการจากัดการตั้งคณะกรรมการที่มี
ภารกิ จ ประเภท “ที่ ป รึ ก ษา” ดั ง เช่ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี ก ารออกกฎหมาย “Federal Advisory
Committee Act” (FACA) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์กระบวนการในการแต่งตั้ง
การดาเนินงาน การดูแล และการสิ้นสุดของคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐบาลกลาง และการออก Executive
Order 12838, Termination and Limitation of Federal Advisory Committees (พ.ศ. ๒๕๓๖) ที่
เป็นการลดจานวนคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีอานาจตัดสินใจลงไปถึงหนึ่งในสาม และได้กาหนดให้ต้องมี
เหตุผลที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มจานวนคณะกรรมการที่ปรึกษาที่สามารถมีอานาจตัดสินใจ ตลอดจน
การออกหนังสือเวียน OMB Circular No. A-135 (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งกาหนดแนวทางและคู่มือ เกี่ยวกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษา และกาหนดให้ต้องมีหน่วยงานบริหารและหน่วยงานของรัฐสาหรับทบทวนการใช้
คณะกรรมการที่ปรึกษา และในฝรั่งเศสที่มีนโยบายให้ตั้งคณะกรรมการเท่าที่จาเป็น โดยมีมาตรการทาง
กฎหมายในการจากัดจานวนคณะกรรมการภายในฝ่ายบริหารมิให้มีมากเกินความจาเป็น ซึ่งเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมจานวนคณะกรรมการที่ปรึกษาทางปกครอง โดยมีการตรารัฐกฤษฎีกา ฉบับที่
๒๐๐๖-๖๗๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ ว่าด้วยการจัดตั้ง องค์ประกอบ และการดาเนินงานของ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาทางปกครอง ที่ มุ่ ง หมาย “จั ด ระเบี ย บ” คณะกรรมการประเภทดั ง กล่ า ว
โดยกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงานให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมจานวนคณะกรรมการ
ประเภทนี้มิให้มีมากเกินความจาเป็น

๖๑

บทที่ ๔
หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบ (checklist) กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย
๔.๑ หลักเกณฑ์กำรกำหนดให้มีคณะกรรมกำรในกฎหมำย
โดยหลั ก ทั่ ว ไปจะต้ อ งไม่ ใ ช้ ร ะบบคณะกรรมการในกฎหมาย แต่ ห ากภารกิ จ นั้ น
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร ะบบคณะกรรมการควรจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
และต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ภารกิจนั้นจาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่
(ก) ภารกิ จ ที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร ะบบคณะกรรมการ เช่ น งานบริ ห าร
งานประจา หรือมีคณะกรรมการอื่นทาหน้าที่นั้นหรือหน้าที่ที่คล้ายกันหรือทานองเดียวกันอยู่แล้ว
(ข) ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยระบบบริหาร ก็
อาจไม่จาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการ
(ค) มีลักษณะเป็นภารกิจที่จาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
๑) เป็นคณะกรรมการเพื่อกาหนดนโยบาย
- เป็ น การกาหนดนโยบายระดับชาติห รือจาเป็นต้องมีการบูรณาการ
ระหว่างหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จั ด ท าแผนนโยบายระดั บ ชาติ เช่ น สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ
๒) เป็นคณะกรรมการเพื่อกากับ
- เป็นการกากับควบคุมองค์กร เช่น สภามหาวิทยาลัย
๓) เป็นคณะกรรมการเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
- เป็นการวางกฎเกณฑ์ในการกากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือ
กิ จ กรรมที่ ต้ อ งการความเป็ น กลางปราศจากการแทรกแซงทางการเมื อ ง เช่ น คณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๔) เป็นคณะกรรมการเพื่อการอื่นที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
- เป็ น การพิ จ ารณาหรื อ ให้ ค าปรึ ก ษาทางเทคนิ ค หรื อ เป็ น เรื่ อ ง
ซึ่ ง ต้ อ งการความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ตามกฎหมาย
- เป็นการพิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกันโดยมีตัวแทนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
- เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ อ าจให้ ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจตามกฎหมายตั ด สิ น ใจ
แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากผลจากการตัดสินใจจะส่งผลกระทบอย่างสาคัญหรือจะเกิดความไม่เป็นกลาง เช่น
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด คณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการยา

๖๒
ทั้ ง นี้ หากน าระบบคณะกรรมการมาใช้ ใ ห้ ก าหนดด้ ว ยว่ า มติ ข อง
คณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย
(๒) ภารกิจนั้นมีความคุ้มค่าที่ต้องใช้ระบบคณะกรรมการ
- เป็ น การพิ จ ารณาความคุ้ ม ค่ า ด้ า นงบประมาณและการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
ค่าตอบแทน หรือค่าเบี้ยประชุม

๔.๒ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
กรณีที่จาเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การก าหนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการต้ อ งไม่ เ ป็ น การเพิ่ ม
พระราชภาระโดยไม่จาเป็น
(๒) คณะกรรมการซึ่งทาหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ต้องไม่
มีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่อาจจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นั้น หรืออาจ
เป็นคู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้กากับควบคุมออกจากผู้ปฏิบัติ
(๓) ไม่กาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการที่
กาหนดนโยบายระดับชาติ
(๔) กรรมการโดยตาแหน่งพึงมีตามความจาเป็น และการกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่ง
บางตาแหน่งเป็ น กรรมการสมควรพิจ ารณากาหนดเท่าที่จาเป็น เช่น ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เนื่องจากตาแหน่ง
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว และ
ในกรณีที่มีกรรมการโดยตาแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใดมติดังกล่าวย่อมผูกพันองค์กรที่
กรรมการโดยต าแหน่ ง ผู้ นั้ น ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ด้ ว ย เว้ น แต่ ก รรมการผู้ นั้ น ได้ แ สดงความไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้าน หรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
(๕) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญใน
เรื่องซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้องกับ
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการนั้นด้วย

๔.๓ หลักเกณฑ์กำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร
(๑) เหตุผลและความจาเป็นในการให้คงระบบคณะกรรมการไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ให้
นาหลักเกณฑ์การกาหนดให้มีคณะกรรมการในกฎหมายตาม ๑. มาประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) การลดจ านวน ยกเลิ ก หรื อ ยุ บ รวมคณะกรรมการที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม หากพบว่ า
คณะกรรมการชุดใดมีจานวนกรรมการมากเกินจาเป็น ไม่มีการประชุมในรอบปีงบประมาณ หรือไม่มีความ
จาเป็นต้องมีคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการหลายชุดที่มีอานาจหน้าที่ทับซ้อนกัน ก็สมควรลดจานวน
กรรมการ ยกเลิกหรือยุบรวมคณะกรรมการ

๖๓
(๓) ผู้ รั กษาการตามกฎหมายจะต้องมอบหมายให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ที่รับผิ ด ชอบ
กฎหมายจัดทารายงานแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องมี ยกเลิก หรือปรับปรุงระบบคณะกรรมการ
ตามกฎหมายนั้น โดยให้เสนอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

