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บทความทางวิชาการ 
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  ๑ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, คณะกรรมการ : การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๒ เมษายน ๒๕๒๖, 
หน้า ๖๓.

ส่วนที่ ๑ แนวความคิดเกี่ยวกับระบบคณะกรรมการ
 ในอดีตทีผ่่านมาจะพบว่าการจัดองค์กรทางปกครองของประเทศไทยจะอยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่อง
กระทรวง ทบวง กรม และอยู่ในการควบคุมดูแลโดยตรงของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยมักมอบให้
เป็นความรบัผดิชอบของบคุคลคนเดยีว (Individual responsibility) ผูร้บัผดิชอบคนเดยีวดงักล่าวจงึมี
อ�านาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบผลของการตัดสินใจนั้นในลักษณะของการเป็น “เจ้าภาพ” ซ่ึงมี
ข้อดีคือ ท�าให้เกิดความสะดวกในการเร่งรัด ติดตาม ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และช่วยให ้
การท�างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้วย อย่างไรก็ตาม 
การจัดองค์กรทางปกครองโดยมอบให้เป็นความรับผิดชอบของบุคคลคนเดียวเป็นการเสี่ยงต่อการ 
ใช้ดุลพินิจโดยไม่รอบคอบ และเสี่ยงต่อการใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากไม่มีการ 
คานอ�านาจในการใช้ดลุพนิจิ ประกอบกับงานบางอย่างจ�าเป็นต้องได้รบัข้อมลูหรอืความรูห้ลายด้านหรอื
ต้องการให้เกิดการประสานงาน หรือความเป็นเอกภาพของหน่วยงานหลายหน่วยงาน รวมทั้งไม่ม ี
ตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จึงเริ่มมีการใช้การบริหารงานโดยระบบคณะกรรมการขึ้น โดยการมอบ
ความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการด�าเนินการหรือการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ ๆ ให้แก่  
“คณะกรรมการ” ซึง่เป็นองค์กรกลุม่ (Collective body) แทนทีจ่ะมอบให้เป็นหน้าทีข่องบคุคลคนเดยีว 
และลดระดับความรับผิดชอบของบุคคลผู้ได้รับมอบหมายเหลือเพียงการด�าเนินการตามมติของ 
คณะกรรมการเท่านัน้ โดยรูปแบบการบรหิารราชการแผน่ดนิโดยคณะกรรมการค่อนข้างจะเป็นทีน่ิยม
ในประเทศกลุ่มแองโกลแซกซอนเพื่อป้องกันการผูกขาดอ�านาจไว้ในมือของบุคคลเดียว๑ 

กองหลักนิติบัญญัติ 
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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  ในส่วนที่หนึ่งนี้จึงเป็นการสรุปเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของการใช้ระบบคณะกรรมการ 
ตามที่มีการใช้ในระบบกฎหมายต่าง ๆ โดยน�าข้อคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ที่เคยศึกษาปัญหาของ 
คณะกรรมการไว้แล้วซึ่งระบบคณะกรรมการน้ันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อให้เห็นสภาพปัญหา  
และในที่สุดก็ต้องมีการก�าหนดเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์เพื่อเป็น 
แนวทางในการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายต่อไป

๑. ความหมายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ
 ๑.๑ ความหมายของคณะกรรมการ
    คณะกรรมการ คือ กลุ่มบุคคลที่ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ด�าเนินการด้านบริหารหรือกระท�าการ
บางอย่างโดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหน่ึง มีความเป็นอิสระในการ 
แลกเปลีย่นแนวความคดิระหว่างกรรมการด้วยกัน รวมทัง้ต่างมอีทิธพิลซ่ึงกันและกนัเพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย
เดียวกัน โดยสมาชิกในคณะกรรมการมักจะถูกก�าหนดให้การท�างานในรูปคณะกรรมการเป็นพิเศษ 
จากการท�างานตามปกติ ซึ่งในทางการบริหารน้ันเราถือว่าคณะกรรมการเป็นการกระท�าของกลุ่ม  
และถือว่าคณะกรรมการเป็นกลุ่มก่อให้เกิดการรวมพลัง (synergy) ผลรวมของงานที่เกิดขึ้นจาก 
การท�างานเป็นกลุ่มย่อยมีมากกว่าผลรวมของงานที่เกิดจากต่างคนต่างท�า คณะกรรมการเป็นกลุ่มที่ 
เกดิจากการแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ มอี�านาจหน้าทีห่รอืภาระทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างชดัเจน อาจได้รบั 
การแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการถาวร (standing committee) หรือคณะกรรมการถาวรเฉพาะกิจ 
(temporary committee) ก็ได้๒ 
   คณะกรรมการอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกัน เช่น Board, Commission, Task Force  
หรือ Team Work
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ
    การก�าหนดให้มีคณะกรรมการนั้น อาจเป็นไปด้วยความมุ่งหมายหลายประการ เช่น
    - ให้คณะกรรมการมีอ�านาจในการบริหารจัดการ
    - ให้คณะกรรมการมีอ�านาจในการตัดสินใจ
    - ให้คณะกรรมการท�าหน้าที่แต่เฉพาะศึกษารายละเอียดโดยไม่มีอ�านาจที่จะตัดสินใจ
    - ให้คณะกรรมการให้ค�าแนะน�าแก่ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชา ซึง่ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชา
จะตัดสินใจตามที่เสนอหรือไม่ก็ได้
    - ให้คณะกรรมการรบัข้อมลูข่าวสารโดยไม่มอี�านาจทีจ่ะให้ค�าแนะน�าหรอืตดัสนิใจในทางธรุกจิ
หรือการปฏิบัติราชการ

 ๒ส�านักหลักนิติบัญญัติ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือแบบการร่างกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ, กันยายน ๒๕๕๔ 
หน้า ๒ – ๑๐.
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๒. ประเภทของคณะกรรมการ
 ๒.๑ การแบ่งประเภทของคณะกรรมการโดยพจิารณาตามหลกัการจดัองค์กรและการบริหาร 
อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท๓ คือ 
    ๒.๑.๑ คณะกรรมการนโยบาย
        คณะกรรมการนโยบายเป็นคณะกรรมการทีอ่ยูใ่นระดบัสงูทีส่ดุในองค์กร เนือ่งจาก
เป็นผู้วางนโยบายหลักให้แก่องค์กรนั้น ๆ รับไปปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว ฉะนั้น คุณสมบัติของ
กรรมการจึงต้องอยู่ในระดับสูง เช่น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถกว้างขวางในการก�าหนดนโยบาย 
ในเรื่องนั้น ๆ และเกี่ยวข้องกับการน�านโยบายที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวไปปฏิบัติ ซึ่งมักก�าหนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐในระดับสูง เช่น รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์อื่นใดเป็นพิเศษ เป็นกรรมการ มิใช่บุคคลในระดับผู้แทนหน่วยงานเท่านั้น ส�าหรับ 
คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายนั้นอาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย 
ระดับชาติและคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายในระดับองค์กรฝ่ายปกครอง
        คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติตามที่ปรากฏในอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการมักมิใช่เป็นองค์กรตัดสินใจในเรื่องนโยบายโดยตรง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณา
ก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ตดัสนิใจ ทัง้น้ี เน่ืองจากอ�านาจหน้าทีใ่นการ
ก�าหนดนโยบายของรัฐนั้นเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี
    ๒.๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา
        คณะกรรมการทีป่รกึษามรีะดบัความส�าคญัในองค์กรในระดบัสงูอกีประการหน่ึง คือ 
เป็นผู้ทีใ่ห้ค�าปรกึษา ข้อเสนอแนะ หรอืความเหน็ใด ๆ  ต่อผูม้อี�านาจตดัสนิใจในองค์กร ฉะน้ัน คณุสมบตัิ
ที่ส�าคัญก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี เช่น นอกจากจะมีกรรมการ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็มักจะต้องมี “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” อีกจ�านวนหนึ่งเพื่อร่วม 
ให้ความรู้ในเรื่องนั้น
      คณะกรรมการที่ปรึกษาในทางปกครองมี ๒ ระดับ คือ
      ประเภทที่หนึ่ง เป็นทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการด�าเนินงานของ
ฝ่ายปกครองด้วย คือ ในเรื่องส�าคัญ ๆ ผู้ปฏิบัติการจะต้องขอความเห็นชอบหรือจะต้องปรึกษากับ 
คณะกรรมการด้วย คณะกรรมการประเภทนี้มีจ�านวนมากกระจายไปในหน่วยงานของรัฐด้านต่าง ๆ
      ประเภททีส่อง เป็นเพยีงองค์กรทีป่รกึษาเท่าน้ัน ผูป้ฏบิตักิารจะปรกึษาหรอืไม่กไ็ด้
แล้วแต่ดุลพินิจ
    ๒.๑.๓ คณะกรรมการบริหาร
        นอกจากคณะกรรมการทั้ง ๒ ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นที่จัดอยู่ในระดับส�าคัญ 
ในหน่วยงานแล้ว ยังมีคณะกรรมการอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารซึ่งจัดเป็นองค์กร 

  ๓สิริพันธ์  พลรบ, “คณะกรรมการในทางปกครองตามพระราชบัญญัติในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร 
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๖๗ – ๖๙.
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ในระดับส�าคัญของหน่วยงานที่มีอ�านาจตัดสินใจด�าเนินการ คุณสมบัติของกรรมการจึงมีความส�าคัญ  
เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานภายในองค์กรโดยตรง คณะกรรมการประเภทนี้พบน้อยมาก
ในด้านการปกครอง แต่มักจะใช้ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินประเภทกองทุนต่าง ๆ องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพอสิระ และสภาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา เน่ืองจากองค์กรจะมฐีานะเป็นนิตบิคุคล 
โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น
    ๒.๑.๔ คณะกรรมการปฏิบัติ
        คณะกรรมการประเภทน้ีเป็นองค์กรในระดับล่างที่จะเป็นผู้ด�าเนินการต่าง ๆ  
โดยหลักแล้ว คุณสมบัติของกรรมการจึงอาจไม่ต้องอยู่ในระดับสูง ดังเช่นคณะกรรมการนโยบายหรือ
คณะกรรมการทีป่รกึษา แต่ถ้าหากคณะกรรมการเหล่านีท้�าหน้าทีป่ะปนกบัหน้าทีใ่นสามลกัษณะข้างต้น 
คุณสมบัติของคณะกรรมการก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องค�านึงถึงเป็นพิเศษตามลักษณะหน้าที่ดังกล่าวด้วย
 ๒.๒ การแบ่งประเภทของคณะกรรมการโดยพิจารณาตามหลักกฎหมายปกครอง
    เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ในคณะกรรมการแต่ละประเภท กฎหมายอาจก�าหนดให้มี
ภาระหน้าที่หลายอย่างก็ได้ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา มิได้หมายความว่าจะมีภาระหน้าที่เฉพาะ 
การให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแต่เพียงอย่างเดียว แต่คณะกรรมการที่ปรึกษาอาจมีภาระหน้าที่ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท และมีภาระหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะพร้อมกันด้วย  
ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักกฎหมายปกครองแล้ว อาจแบ่งประเภทของ “คณะกรรมการ” ออกได้ 
๒ ประเภท คือ
    ๒.๒.๑ คณะกรรมการทีท่�าหน้าท่ีในทางปกครองโดยท่ัวไป ซึง่อาจค�านึงได้ตามหลกัการ
จดัองค์กรและการบรหิารโดยทัว่ไปดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว เนือ่งจากคณะกรรมการดงักล่าวได้รบัการจดัตัง้ขึน้
เพื่อด�าเนินงานในทางปกครอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะว่าเป็นคณะกรรมการระดับใดขององค์กร
    ๒.๒.๒ คณะกรรมการที่ท�าหน้าท่ีวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ซึ่งหน้าที่ในการวินิจฉัย 
ชีข้าดข้อพพิาทในทางปกครองนัน้เป็นหน้าทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษกว่าการด�าเนินงานทางปกครองโดยทัว่ไป 
เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่ประสานประโยชน์โดยส่วนรวมของรัฐและประโยชน์โดยส่วนตัวของเอกชน  
คณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครองอาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
        (๑) คณะกรรมการประเภท Tribunal ซ่ึงได้แก่คณะกรรมการทีท่�าหน้าทีใ่นการ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะเรื่อง โดยมีกระบวนการพิจารณาโดยแน่นอน คุณสมบัติที่ส�าคัญของ
กรรมการในคณะกรรมการประเภทน้ี คือ จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) 
ตามสาระของข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติน้ัน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองแต่งตั้งกรรมการ 
ได้ตามความเหมาะสม ส่วนใหญ่มักเรียกชื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายต่าง ๆ
        (๒) คณะกรรมการประเภทท่ีท�าหน้าท่ีในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในทาง
ปกครองโดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณา
ส�าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
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๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
 ๓.๑ ประธานกรรมการ ผู้ที่อาจก�าหนดให้เป็นประธานกรรมการได้มี ๓ ประเภท คือ 
    ๓.๑.๑ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี (หรือรองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย) หรือรัฐมนตรีเป็นประธาน
    ๓.๑.๒ ข้าราชการประจ�า ได้แก่ ปลดักระทรวงเป็นประธาน (หรอืถ้ากฎหมายบางระดบั
เห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการก็ก�าหนดได้ เช่น พระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
การขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานกรรมการ) 
    ๓.๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เช่น  
มาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตักิองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มคีณะกรรมการนโยบายกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย โดยผู้เป็นประธานกรรมการได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูง 
ด้านการวิจัยซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 ๓.๒ กรรมการโดยต�าแหน่ง การที่กฎหมายก�าหนดให้มีกรรมการโดยต�าแหน่งที่มาจาก 
ส่วนราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการประสานนโยบายของทางราชการเข้ากับการท�างานหรือ 
การตดัสินใจของคณะกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่งจึงท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้ือ่สารนโยบายของทางราชการด้วย
 ๓.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หรือในบางพระราชบัญญัติจะก�าหนดให้มีกรรมการที่เป็นผู้แทน
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกเป็นกรรมการด้วย)
 ๓.๔ เลขานกุาร โดยปกตท่ัิวไปแล้วกฎหมายจะก�าหนดให้เลขานุการเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง
ด้วย แต่บางพระราชบัญญัติก็อาจก�าหนดให้ท�าหน้าที่เป็นเพียงเลขานุการโดยไม่เป็นกรรมการด้วยก็มี
 อย่างไรก็ตาม ไม่แน่เสมอไปว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องก�าหนดให้มี ๔ ส่วน 
ข้างต้นเสมอไป เช่น

 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขโดย พ.ร.บ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕)
 มาตรา ๒๐ ให้มคีณะกรรมการบรหิารกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และกรรมการซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้มจี�านวนรวมกันเจ็ดคน โดยให้แต่งตัง้จากบคุคล
ในคณะกรรมการจ�านวนสามคนซึง่ในจ�านวนนีจ้ะต้องเป็นผูแ้ทนเกษตรกรจ�านวนสองคน และผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางสาขาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาการบรหิาร การเงนิหรอืการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร์สาขาละหน่ึงคนเป็นกรรมการ 
และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ
 ให้น�ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการ
บริหารด้วยโดยอนุโลม
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๔. ข้อดีของระบบคณะกรรมการ
 ๔.๑ เป็นการคานอ�านาจในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ได้เสียสูงหรือจะม ี
ผลกระทบต่อประชาชนซึ่งไม่ควรให้ผู้ใดเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจในเรื่องนั้นแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องการ 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย เนื่องจากการตัดสินใจของคน ๆ เดียวมีแนวโน้มของการ
ใช้อ�านาจที่เป็นเผด็จการ
 ๔.๒ เป็นการระดมความรู้ความสามารถในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จ�าเป็นต้องอาศัย
ความรู้หลากหลาย มีลักษณะสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) ซ่ึงไม่สามารถจะหาได้จากบุคคล 
คนเดียว ท�าให้ได้ทางเลือกในการตัดสินใจมากกว่า เพราะมีความหลากหลายของข้อมูล โดยเฉพาะ 
คณะกรรมการที่มาจากหลายอาชีพและความเชี่ยวชาญหลายสาขา และให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน 
(Collective responsibility)
 ๔.๓ เป็นการถ่ายทอดข่าวสาร เพือ่ทกุฝ่ายทีม่กิีจกรรมร่วมกันสามารถทีจ่ะเรยีนรูใ้นขณะเดยีวกนัได้ 
ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการสื่อสารในองค์กรก็ได้
 ๔.๔ เป็นการประสานงานเพือ่ให้เกดิความเป็นเอกภาพและก่อให้เกดิความรวดเรว็ในการท�างาน
ในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจ�าเป็นต้องสร้าง
กลไกในการประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและรวดเร็วในการท�างาน
 ๔.๕ ต้องการให้ตวัแทนจากผูม้ส่ีวนได้เสยีอยูใ่นการพจิารณาปัญหา ท�าให้การตดัสนิใจจากกลุม่
มีความเป็นกลางมากขึ้นโดยผ่านทางตัวแทน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเชื่อตามและยอมรับค�าตัดสิน
ที่มีขึ้นนั้น ทั้งนี้ การบริหารองค์กรสมัยใหม่ยอมรับกันว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการท�างานเพื่อให้เกิด
ผลงานสูงสุด ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

๕. ข้อเสียของระบบคณะกรรมการ
 ๕.๑ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง เน่ืองจากการประชมุของคณะกรรมการจะต้องมกีารเดนิทางมา
ประชมุ มกีารอภิปรายทีย่าวนาน เพราะถ้าสามารถตดัสนิใจได้อย่างรวดเรว็ก็คงไม่ต้องประชมุ และบางครัง้
ต้องประชุมหลายครั้งกว่าจะได้ข้อยุติ ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่าการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียว  
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีค่ณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีม่ตี�าแหน่งระดบัสงู ซึ่งกรรมการ
แต่ละคนต่างมีภารกิจมาก การนัดประชุมก็จะมีความยากล�าบากไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหา
 ๕.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีต�าแหน่งระดับสูง ซึ่งก็จะเป็นบุคคล 
ที่มีภารกิจมากหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในหลายคณะ อันจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าว 
ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ซึ่งก็จะแก้ปัญหาโดยการส่งผู้แทนมาประชุมแทนและบ่อยครั้งที่พบว่า 
ผู้แทนมาประชุมแทนไม่สามารถตัดสินใจแทนได้
 ๕.๓ ในกรณอีาจเป็นการตดัสนิใจทีอ่่อนแอ เน่ืองจากองค์ประกอบของคณะกรรมการจะมาจาก
บุคคลที่มีความหลากหลายฝ่ายที่มีความเป็นอิสระและมีความเท่าเทียมกัน ดังน้ัน ในการตัดสินใจ 
จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีความเกรงใจกัน และท�าให้เกิดการตัดสินใจอย่างประนีประนอมกัน 
ที่จุดต�า่สุดที่มีส่วนร่วมกันได้ (least common denominator) ซึ่งเป็นจุดที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอเท่ากับ
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การตัดสินใจของบุคคลคนเดียว จนท�าให้เกิดการละเลยในการเสนอข้อเท็จจริงหรือเสนอแง่มุมอื่น 
ในการตัดสินใจ
 ๕.๔ ในบางกรณีอาจมีกรรมการบางคนทีเ่ป็นผูม้อี�านาจเหนอืหรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิในฐานะ
ทีเ่ป็นการตัดสินใจขององค์กรกลุ่ม ก็จะส่งผลให้คณะกรรมการที่มีฐานะเท่าเทียมกันเปลี่ยนแปลงไป  
จนกลายเป็นมีผู้น�าและผู้ตามซึ่งผลของการประชุมก็จะไม่เป็นไปในทางที่ควรจะเป็น หรือในกรณีที ่
คณะกรรมการมีการแตกแยกเป็นกลุ ่ม ๆ ก็จะเกิดการต่อสู ่ระหว่างกลุ ่มท�าให้เกิดสถานการณ์ 
แบบการเมอืงซึง่อาจท�าให้เกดิการตดัสนิใจหรอืมข้ีอแนะน�าทีไ่ม่เข้มแขง็ยิง่กว่าการประนีประนอมกนัที่
จุดต�่าสุดที่มีส่วนร่วมกันได้เสียอีก
 ๕.๕ ในกรณเีป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นต้องอาศยัความรูใ้นหลายด้าน มลีกัษณะสหวิทยาการทีต้่องมกีาร
พิจารณาอย่างทั่วถึง จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของขอบเขตและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง  
ในท่ีสุดจะเกิดความยุ่งยากจนไม่สามารถจะตกลงกันได้ และมักเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยไม่มี 
ปฏิบัติสิ่งใดเลย
 ๕.๖ การท�างานในระบบคณะกรรมการ เป็นการท�างานทีป่ระกอบด้วยบคุคลทีม่าจากหลายฝ่าย 
ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวยากที่จะรู้สึกว่าตนจะต้องมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับกรณีที่ตนได้รับมอบ
อ�านาจนัน้มาด้วยตนเองโดยตรง การกระจายความรบัผดิชอบเป็นข้อเสยีทีส่�าคญัของระบบคณะกรรมการ 
จะไม่มผีูใ้ดรูส้กึว่าเป็นการกระท�าร่วมของกลุม่ ความรบัผดิชอบในผลงานจงึไม่ชดัเจนเหมอืนการตดัสนิใจ
โดยบุคคลคนเดียว
 ๕.๗ โดยที่ในปัจจุบันยังพบว่ายังไม่มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ซึง่ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการว่ามคีวามส�าเรจ็ตามที่
มุ่งหมายไว้มากน้อยเพยีงไร และมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ รวมทัง้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตดัสนิใจโดยบคุคล
คนเดียวจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่
 ๕.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นการแต่งตั้ง
กรรมการโดยต�าแหน่ง แม้จะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการโดยตวับคุคลอยูบ้่างแต่ก็เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่า
ซึ่งอาจถือได้ว่าการแต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้ดูความสามารถ แต่มักเป็นการแต่งตั้ง
โดยดูจากลักษณะงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสียมากกว่า
 ๕.๙ บางกรณพีบว่ากรรมการทีม่าจากผูท้รงคณุวุฒิมแีนวคดิและข้อเสนอทางทฤษฎีมากเกนิไป 
ซึ่งท�าให้ไม่น�ามาปฏิบัติได้จริง

๖. ปัญหาของระบบคณะกรรมการตามกฎหมาย
 โดยท่ีประเทศไทยน�าระบบคณะกรรมการตามกฎหมายมาใช้เป็นเวลานานแล้ว จากการ 
ตรวจสอบกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่ามีคณะกรรมการตามกฎหมายจ�านวน ๓๔๕ คณะ  
ตามกฎหมาย ๒๑๕ ฉบับ โดยมีข้อสังเกตว่าในช่วงหลังปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา ความไม่ไว้วางใจ 
ในการบรหิารราชการโดยบคุคลคนเดยีวได้เพิม่สงูขึน้อันเป็นผลมาจากเหตกุารณ์เรยีกร้องประชาธปิไตย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงมีการน�าระบบคณะกรรมการเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ
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แผ่นดินมากขึ้นโดยในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมาถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการตามกฎหมาย 
เพิ่มขึ้นถึง ๒๕๐ คณะ รวมเป็น ๓๔๕ คณะ๔ 
 ความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการโดยบุคคลคนเดียวดังกล่าวนอกจากจะท�าให้มีการตั้ง 
คณะกรรมการตามกฎหมายจ�านวนมากแล้ว ยังมีผลต่อการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ตามกฎหมายด้วย โดยแทนที่จะก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายหรือ 
แนวปฏบิตัขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรอืพจิารณาเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัหรอืทีม่ผีลกระทบต่อประชาชน 
อย่างมากดังกล่าวมาแล้วข้างต้น กฎหมายหลายฉบับได้ขยายอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการไปถึง 
การปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็น “งานประจ�า” เช่น การอนุมัติ อนุญาต ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยทั้งที่งาน 
ประจ�านี้สามารถด�าเนินการได้โดยบุคคลเพียงคนเดียวภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบหรือแนวปฏิบัต ิ
ที่ชัดเจน ท�าให้คณะกรรมการตามกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเจตนารมณ์ของการต้ังคณะกรรมการ ทั้งยังก่อให้เกิดความล่าช้าในการบริการประชาชนด้วย  
ซึ่งความไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้าดังกล่าวนี้เนื่องจากสาเหตุ ๕ ประการ คือ
 ๖.๑ ความซ�้าซ้อนของกรรมการที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
    การก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมายน้ันต้องค�านึงถึงความรู ้
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม กฎหมายจึงก�าหนดให้
ข้าราชการประจ�าผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับเรือ่งทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่งในคณะกรรมการนั้นด้วย อย่างไรก็ดี การมีคณะกรรมการจ�านวนมากท�าให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการโดยต�าแหน่งซ�้าซ้อนมากจากการตรวจสอบ
กฎหมายทีบ่ญัญตัใิห้มคีณะกรรมการ๕ ปรากฏว่าต�าแหน่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นกรรมการเป็นจ�านวน
หลายฉบับมาก เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู ้อ�านวยการ 
ส�านกังบประมาณ เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเลขาธกิาร ก.พ. เป็นต้น
    เมื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งตามกฎหมายเป็นจ�านวนหลายฉบับมาก 
จะท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการโดยต�าแหน่งก็จะไม่เข้าร่วมประชุม โดยอาจส่งหรือไม่
ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุแทน ซึง่ไม่ว่าจะเป็นกรณใีดก็ท�าให้วัตถปุระสงค์ในการตัง้กรรมการโดยต�าแหน่ง
ไม่บรรลุผล เพราะแม้กรรมการโดยต�าแหน่งจะสามารถมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปร่วมประชุม
แทนตน๖ ซึง่สามารถแก้ไขปัญหาเรือ่งองค์ประชมุของคณะกรรมการได้แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความ
ต่อเนื่องของการประชุมหากมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนบ่อยมากและผู้ไปร่วมประชุมแทนก็มักไม่กล้าแสดง 
ความเหน็ที่มีผลผูกพันหน่วยงาน หลายกรณีมีการมอบหมายจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่าง ซ่ึงนอกจาก 
จะขาดความรูค้วามช�านาญอย่างลึกซึง้แล้วยงัไม่สามารถตดัสนิใจแทนหน่วยงานได้ การประชมุเรือ่งต่าง ๆ  

  ๔คณะกรรมการปรบัปรงุกฎหมายเพือ่การพฒันาประเทศ, รายงานการศกึษาและข้อเสนอแนะ เรือ่ง การปรบัปรงุอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตามกฎหมาย, กันยายน ๒๕๔๖.
  ๕ไม่รวมถึงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ และกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่นอกขอบเขต
การศึกษาของรายงานนี้.
  ๖ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔.
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บทความทางวิชาการ 
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จึงมักไม่สามารถเสร็จส้ินได้ในการประชุมเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการตั้ง 
คณะกรรมการ นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการมักเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามมติของ 
คณะกรรมการ หากมตินั้นไม่ตรงความต้องการหรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงานน้ันถือปฏิบัติมาแต่เดิม  
มตขิองคณะกรรมการส่วนใหญ่จงึไม่มผีลในทางปฏิบตัอิย่างจรงิจัง และท�าให้การใช้ระบบคณะกรรมการ
เพื่อสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
 ๖.๒ การก�าหนดให้คณะกรรมการท�างานที่เป็นงานบริหาร
    จากความไม่ไว้วางใจในการใช้ดลุพนิจิของบคุคลคนเดยีว เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่ปีระโยชน์
ได้เสียสูง หรือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากซึ่งไม่ควรให้ผู้ใดเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 
ในเร่ืองนัน้แต่เพยีงผู้เดยีว หรอืเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องระดมความคดิเหน็จากหลายฝ่ายและให้เกดิ
ความรบัผดิชอบร่วมกนั หรอืเป็นเร่ืองทีม่ลีกัษณะสหวทิยาการและจ�าเป็นต้องอาศยัความรูห้ลากหลาย
ซึง่ไม่สามารถจะหาได้จากบคุคลเดยีว หรอืเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบหรอืเกีย่วข้องกบัหลายฝ่าย
ซึ่งจ�าเป็นต้องสร้างกลไกในการประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและรวดเร็วในการท�างาน  
ดังนั้น ระบบคณะกรรมการจึงเหมาะสมกับงานที่ต้องการ “การปรึกษาหารือ” ซึ่งได้แก่ การก�าหนด
นโยบายหรอืแนวทางในการด�าเนนิงาน การก�ากับดแูลหรอืตดิตามการด�าเนินงาน และการให้ค�าปรกึษา
แนะน�าเพราะจะท�าให้การตัดสินใจมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น
    การก�าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหาร เช่น การอนุมัติ การอนุญาต จึงไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการน�าระบบคณะกรรมการมาใช้ในการบริหารราชการ เพราะท�าให้การ
อนมุตัอินญุาตต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเหล่านีล่้าช้า เนือ่งจากการท�างานในรปูแบบ
คณะกรรมการมีขั้นตอนในการด�าเนินงานมาก ในขณะที่การอนุมัติ การอนุญาต มีลักษณะเป็น  
“งานประจ�า” หรืองานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจด�าเนินการได้เองภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ 
โดยมีผู้รบัผิดชอบตามล�าดบัขัน้ของการบรหิาร ไม่ใช่เรือ่งส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องอาศยัการปรกึษาหารอื เช่น
    - คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการให้ความเห็นชอบการก�าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจ�าทางเกีย่วกบัจ�านวนรถทีต้่องใช้ในการประกอบการ ลกัษณะ ชนิด ขนาด ส ีและเครือ่งหมาย
ของผู้ประกอบการ หรือสถานที่หยุดรถเพื่อขนถ่ายผู้โดยสาร
    - คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศก�าหนดมาตรฐานแล้ว หน้าที่ตามมาตรา ๒๐  
ในการออกใบอนุญาตให้ท�าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานแล้ว หรือหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ ในการรับแจ้งการเลิกประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต
    -  คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการออกใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนและใบอนุญาตจัดตั้งส�านักงานช่างรังวัดเอกชน
    -  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ ตามมาตรา ๓๙ เบญจ  
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แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุ 
ใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    -  คณะกรรมการควบคุมโรงรับจ�าน�า ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจ�าน�า  
พ.ศ. ๒๕๐๕ ในการอนญุาตต้ังโรงรบัจ�าน�า หรอืหน้าทีต่ามมาตรา ๑๔ ในการอนุญาตให้ย้ายโรงรบัจ�าน�า
    -  หน้าทีข่องคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า
 ๖.๓ ระบบคณะกรรมการมีขั้นตอนการท�างานมากและมีค่าใช้จ่ายสูง
    การท�างานในระบบคณะกรรมการซ่ึงเป็นองค์กรกลุม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการตดัสนิใจ
เนื่องจากมีขั้นตอนการด�าเนินการมาก เพราะฝ่ายเลขานุการฯ ต้องเตรียมการประชุมและนัดประชุม
และโดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการซ�้าซ้อนกันมากท�าให้นัดประชุมได้ยากมากขึ้น นอกจากนี้  
การเปลีย่นตวัผูแ้ทนบ่อยครัง้ท�าให้ผูแ้ทนทีม่าใหม่ต้องศกึษาเรือ่งใหม่ทัง้หมด บ่อยครัง้ทีค่ณะกรรมการ
ไม่สามารถหาข้อยุติที่เหมาะสมได้ในการประชุมเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมทั้งในรูปของเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าจัดท�าเอกสารการประชุม
 ๖.๔ พฤติกรรมเฉพาะของสังคมไทย (ความเกรงใจ)
    การประชุมส่วนใหญ่กรรมการมักจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นผลมาจาก  
“ความเกรงใจ”๗ ซึ่งเป็นพฤติกรรมสังคม (Social behavior) เฉพาะของคนไทยที่ผู้มีอาวุโสน้อย 
ไม่กล้าแสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้มีอาวุโสสูงกว่า และจากการที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มี 
ความรู้ ความช�านาญอย่างแท้จริง การประชุมจึงขาดการมีส่วนร่วม (Participation) และการระดม
ความคิดเห็น (Brainstorm) ผลการประชุมจึงมักเป็นไปตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ
 ๖.๕ ประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการ
    การท�างานในระบบคณะกรรมการต้องอาศัยข้อมูลและข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ 
เปน็หลกัในการพจิารณา หากฝ่ายเลขานุการศกึษาเรือ่งทีป่ระชุมเป็นอยา่งด ีเตรยีมข้อมลูประกอบการ
พจิารณาครบถ้วน การประชุมย่อมสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรืน่และรวดเรว็ แต่หากฝ่ายเลขานกุาร
ไม่มีความรู้หรือไม่เอาใจใส่เรื่องที่ประชุมรวมทั้งเรื่องอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง หรือไม่เตรียมเรื่อง ก็จะ 
ท�าให้การท�างานของคณะกรรมการล่าช้า ทั้งยังเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้กรรมการเกิดความเบ่ือหน่าย 
และไม่เข้าร่วมประชุม

๗. ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ๘ 

 ๗.๑ จะต้องเป็นงานซึง่ยงัไม่มผีูใ้ดรบัผดิชอบโดยตรง และจ�าเป็นทีจ่ะต้องก�าหนดตวัผูร้บัผดิชอบ  
ในขณะเดียวกันขนาดของงานไม่ใหญ่พอที่จะมีหน่วยงานประจ�ารองรับเป็นงานที่มีมาเป็นครั้งคราว  
ไม่ใช่งานประจ�าซึ่งอยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอยู่แล้ว

 ๗ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การบริหารและการจัดระเบียบบริหารราชการไทย, โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๙, หน้า ๑๗๓.
  ๘ศ.ดร. กระมล  ทองธรรมชาติ, รายงานการวิจัย เรื่อง การท�างานในระบบคณะกรรมการ, ธันวาคม ๒๕๒๕, หน้า ๖๘ – ๗๐.
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 ๗.๒ เป็นงานทีม่ปัีญหามาก และปัญหานัน้จะต้องมกีารแก้ไขหรอืปฏริปูโดยเร่งด่วน มผีูเ้กีย่วข้อง
หลายฝ่าย ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้แก้ไข และรัฐบาลเห็นชอบด้วย
 ๗.๓ ประเภทของคณะกรรมการ ควรเป็นรูปแบบของคณะกรรมการเฉพาะกิจมีหน้าที่ศึกษา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและเสนอแนะเฉพาะเรื่อง
 ๗.๔ ก�าหนดระยะเวลา ควรก�าหนดระยะเวลาให้แน่นอนตามความจ�าเป็นของภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ทัง้นี ้เพือ่เร่งให้คณะกรรมการปฏบิตังิานให้เสรจ็ในระยะเวลาทีก่�าหนด การก�าหนดระยเวลา 
อาจเป็นโอกาสที่จะมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนตัวกรรมการได้ เมื่อเห็นว่ากรรมการผู้ใดไม่สามารถ 
อุทิศเวลาในการปฏิบัติภารกิจในระยะเวลาที่ก�าหนดได้
 ๗.๕ ประธานของคณะกรรมการควรแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับของคณะกรรมการ 
ตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร โดยไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ได้รับ 
มอบหมายก็ได้ เพราะกลไกส�าคัญส่วนหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายเลขานุการ และอีกส่วนหนึ่งมาจากความช�านาญ 
หรอืประสบการณ์ของผู้เป็นกรรมการ ทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กันในทีป่ระชมุ อย่างไรก็ด ีประธาน
จะต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้น�าการประชุมที่ดีได้
 ๗.๖ ควรมหีน่วยงานกลางทีจ่ะก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการ
และตดิตาม ประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการทีต่ัง้ขึน้ตามนัยดงักล่าว คณะกรรมการซึง่ลกัษณะ
งานเกี่ยวข้องกับงานหลายกระทรวง ควรขึ้นกับหน่วยงานในส�านักนายกรัฐมนตรี หากเป็นเรื่องภายใน
กระทรวงควรขึ้นกับหน่วยงานในส�านักงานปลัดกระทรวง
 ๗.๗ หน่วยงานกลางดังกล่าวควรมหีน้าทีใ่ห้ความเหน็หรอืกลัน่กรองเบือ้งต้นแก่ผูท้ีม่อี�านาจสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการในเรือ่งของความซ�า้ซ้อนในภารกจิของคณะกรรมการทีจ่ะตัง้ขึน้ใหม่ หรอืในกรณี
ภารกิจของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นใหม่มีหน่วยงานประจ�ารับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว
 ๗.๘ หน่วยงานกลางควรมบีทบาทในการก�าหนดแบบรายงานและระบบการรายงาน สาระของ
การประชุมแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ และส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานต่อมติของที่ประชุม 
ในรูปของการน�ามติของที่ประชุมมาแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตัวจริงทราบ เพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ  
ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๗.๙ ขนาดของคณะกรรมการ ควรอยู่ระหว่าง ๕ – ๑๑ คน
        ๗.๑๐  เพื่อส่งเสริมขวัญและแรงจูงใจ ค่าตอบแทน การท�างานของคณะกรรมการในลักษณะ 
ดังกล่าว ควรอยู่ในรูปของค่า Commission ประมาณ ๖๐๐ – ๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ตามก�าหนด
เวลาที่ให้แล้วเสร็จ ของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ ๒ การใช้ระบบคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑. ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ
 สืบเนื่องมาจากปัญหาของระบบคณะกรรมการตามที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติหลักการในส่วนของการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายไว้ในมาตรา ๗๗๙  
และในหมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศในมาตรา ๒๕๘๑๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญัญตัิ
หลักการส�าคัญในการใช้ระบบคณะกรรมการไว้ทั้งก่อนตรากฎหมายและการด�าเนินการกับกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับไปก่อนรัฐธรรมนูญใช้บังคับ ดังนี้
 ๑.๑ หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
     โดยในหลักการของมาตรา ๗๗ ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  
และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย 
ได้ง่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และในวรรคสาม ได้ก�าหนดให้รัฐพึงใช้ระบบอนุญาต
และระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน
และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และให้มีกลไกในการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

  ๙มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รฐัพงึจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผู้เก่ียวข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา
ที่ก�าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป
 รฐัพงึใช้ระบบอนญุาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณทีีจ่�าเป็น พงึก�าหนดหลกัเกณฑ์การใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าที่
ของรฐัและระยะเวลาในการด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายให้ชดัเจน และพงึก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรง.
  ๑๐มาตรา ๒๕๘ ให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
       ฯลฯ             ฯลฯ
 ค. ด้านกฎหมาย
 (๑)  มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนินการ 
โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 
เกินความจ�าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (๒)  ปฏริปูระบบการเรยีนการสอนและการศกึษาอบรมวชิากฎหมายเพือ่พฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีกฎหมายให้เป็นผูม้คีวามรอบรู้ 
มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
 (๓)  พฒันาระบบฐานข้อมลูกฎหมายของรฐัโดยใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ  เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูกฎหมายได้สะดวก และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย
 (๔)  จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย
       ฯลฯ             ฯลฯ.
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    ส�าหรับหลักการของมาตรา ๗๗ ได้ก�าหนดมาตรการส�าคัญไว้สี่ประการ ได้แก่๑๑ 
    ประการแรก มาตรการทั่วไป เป็นการบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
มีการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและ 
ด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
    ประการทีส่อง มาตรการก่อนการตรากฎหมาย เป็นการก�าหนดกลไกก่อนการตรากฎหมาย 
โดยรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเห็นและการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน 
และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
    ประการท่ีสาม มาตรการภายหลงักฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว โดยก�าหนดให้รฐัพงึจดัให้
มีการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง
ประกอบด้วย เพือ่พฒันากฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับรบิทต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
    ประการที่สี่ มาตรการควบคุมเนื้อหาของร่างกฎหมาย โดยก�าหนดให้รัฐพึงใช้ระบบ
อนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าทีข่องรฐัและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ  ทีบ่ญัญติัไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
 ๑.๒ การก�าหนดให้มีกลไกการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๕๘ ได้บัญญัติให้มี
กลไกในการด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีใ่ช้บงัคบัอยูก่่อนวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล  
โดยให้มีการใช้ระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความ
คล่องตวั โดยมผีูร้บัผดิชอบทีชั่ดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกนิความจ�าเป็น เพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การก�าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการ
 การด�าเนินการเพื่อรองรับบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท�า 
และการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยสาระ
ส�าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับระบบคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้
 ๒.๑ การร่างกฎหมายเพ่ือให้มรีะบบคณะกรรมการ ให้กระท�าได้เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น กรณจี�าเป็น
เช่นว่านั้น เช่น การก�าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อท�าหน้าที่
    (๑) วางกฎเกณฑ์ในการก�ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
    (๒)  วินิจฉัยชี้ขาด

  ๑๑กองพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, คูม่อืเบือ้งต้นเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย, มิถุนายน ๒๕๖๐.
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    (๓) ให้ค�าปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมาย
    (๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง
 ๒.๒ ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้
    (๑) การก�าหนดขัน้ตอนและวิธีการแต่งตัง้คณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพิม่พระราชภาระ
โดยไม่จ�าเป็น
  (๒) คณะกรรมการซ่ึงท�าหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ต้องไม่มี 
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง หรอืผูแ้ทนหน่วยงานของรฐัทีอ่าจจะต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์น้ัน หรอือาจ
เป็นคู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้ก�ากับควบคุมออกจาก 
ผู้ปฏิบัติ
    (๓) ไม่ก�าหนดให้นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการทีก่�าหนด
นโยบายระดับชาติ
    (๔)  กรรมการโดยต�าแหน่งพึงมีตามความจ�าเป็น และการก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
บางต�าแหน่งเป็นกรรมการสมควรพิจารณาก�าหนดเท่าที่จ�าเป็น เช่น ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เนื่องจากต�าแหน่ง 
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว  
และในกรณทีีม่กีรรมการโดยต�าแหน่ง เมือ่คณะกรรมการน้ันมมีติในเรือ่งใดมติดงักล่าวย่อมผกูพนัองค์กร
ที่กรรมการโดยต�าแหน่งผู้นั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ด้วย เว้นแต่กรรมการผู้น้ันได้แสดงความไม่เห็นด้วย 
โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้านหรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
    (๕) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ซึ่งเป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการนั้นด้วย

๓. การก�าหนดกฎหมายกลางเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการ
 ที่ผ ่านมามีแนวคิดที่จะก�าหนดให้มีกฎหมายกลางเก่ียวกับระบบคณะกรรมการไว้ใน 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ก�าหนดหลักเกณฑ์
และข้ันตอนต่าง ๆ ส�าหรับการด�าเนินการทางปกครอง โดยมีการก�าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการที่มีอ�านาจด�าเนินการพิจารณาทางปกครองไว้เป็นหลักเกณฑ์กลาง ได้แก่ การแต่งตั้ง  
การพ้นจากต�าแหน่ง การประชุม  การลงมติ และการท�าค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ แต่หลักเกณฑ ์
ที่ก�าหนดไว้ใช้ได้เฉพาะคณะกรรมการบางประเภท และที่ผ่านมาก็มีการเขียนกฎหมายเฉพาะให้น�า 
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายกลางนี้ไปใช้ แต่ในบางเรื่องก็ไม่อาจใช้กฎหมายกลางนี้ได้ จะต้องเขียนเพิ่มเติม
ในกฎหมายนัน้ เช่น คณุสมบตัขิองคณะกรรมการกฎหมายบางฉบบัต้องการก�าหนดคณุสมบตัทิีเ่ข้มงวด 
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ในการที่จะให้บุคคลใดมาด�ารงต�าแหน่ง ดังนั้น ในอนาคตอาจมีความจ�าเป็นต้องมีกฎหมายที่ก�าหนด
หลกัเกณฑ์กลางเกีย่วกบัคณะกรรมการไว้เพือ่ให้มหีลกัเกณฑ์ส�าหรบัการก�าหนดระบบคณะกรรมการด้วย

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการ
 เนื่องจากมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้วางหลักการ
ส�าคัญไว้ในส่วนทีร่ฐัจะใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายให้พงึใช้เฉพาะกรณทีีจ่�าเป็น และมาตรา ๒๕๘ 
ซึ่งได้ก�าหนดหลักการในส่วนที่จะต้องด�าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านกฎหมายจะต้องมีกลไกให้ 
ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รฐัธรรมนญูให้สอดคล้องกบัหลกัการตามมาตรา ๗๗ และพฒันาให้สอดคล้องกบัหลกัสากล โดยมกีารใช้
ระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว ดังนั้น  
ในการร่างกฎหมายฉบับใหม่ก็จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยและในขณะเดียวกัน 
กจ็ะต้องมกีารพจิารณากฎหมายทีใ่ช้บงัคบัไปก่อนรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีด้วย โดยในส่วนของการด�าเนนิการ
ให้เกิดผลนั้น มีข้อเสนอเพื่อการพิจารณาในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระบบคณะกรรมการ
 ๑.๑ หลักเกณฑ์ที่จะก�าหนดในเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ น้ัน 
เหน็ควรด�าเนนิการตามแนวทางทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนดไว้เมือ่วนัที ่๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในกรณท่ีีเป็นการ
ร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้มีระบบคณะกรรมการ ให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น เช่น การก�าหนดให้ม ี
คณะกรรมการขึ้นเพื่อท�าหน้าที่
    (๑) วางกฎเกณฑ์ในการก�ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือกิจกรรมที่ต้องการ 
ความเป็นกลางปราศจากการแทรกแซงทางการเมอืง เช่น ตลาดทนุ เช่น คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดเงิน เช่น คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน หรือการสื่อสาร
โทรคมนาคมและการขนส่ง เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม หรือคณะกรรมการการก�ากับกิจการพลังงาน
    (๒) การวินิจฉัยชี้ขาด เช่น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยคณะกรรมการประเภทน้ีต้องมคีวามเป็นกลางและมคีวามเชีย่วชาญ 
และมีการพิจารณาโดยยึดหลักความยุติธรรม เช่น การฟังความทุกฝ่าย
    (๓) ให้ค�าปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
    (๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกันโดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง เช่น คณะกรรมการก�าหนดค่าจ้างขัน้ต�า่ จะมทีีม่าจากตวัแทนลกูจ้าง ตวัแทนนายจ้าง ผูแ้ทน
ลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ เป็นต้น
 ๑.๒ ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้
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    (๑) การก�าหนดขัน้ตอนและวธิกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ ต้องไม่เป็นการเพิม่พระราชภาระ
โดยไม่จ�าเป็น
    (๒) คณะกรรมการซึ่งท�าหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดต้องไม่ม ี
ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรอืผู้แทนหน่วยงานของรฐัทีอ่าจจะต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์นัน้ หรอือาจเป็น
คู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้ก�ากับควบคุมออกจากผู้ปฏิบัติ
    (๓) ไม่ก�าหนดให้นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการทีก่�าหนด
นโยบายระดับชาติ
    (๔) กรรมการโดยต�าแหน่งพึงมีตามความจ�าเป็น และการก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
บางต�าแหน่งเป็นกรรมการ สมควรพิจารณาก�าหนดเท่าที่จ�าเป็น เช่น ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เนื่องจาก
ต�าแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
อยู่แล้ว และในกรณีที่มีกรรมการโดยต�าแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใด มติดังกล่าว 
ย่อมผกูพนัองค์กรทีก่รรมการโดยต�าแหน่งผูน้ั้นด�ารงต�าแหน่งอยูด้่วย เว้นแต่กรรมการผูน้ั้นได้แสดงความ
ไม่เห็นด้วยโดยวิธีการลงคะแนนคัดค้านหรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
    (๕) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ซึ่งเป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการนั้นด้วย
 ๑.๒ การใช้ระบบคณะกรรมการควรจะต้องพจิารณาในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัองค์ประกอบ จ�านวน 
คณุสมบตั ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง และประเภทของกรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งอ�านาจหน้าที่อย่างรอบด้านและมีความเหมาะสม 
กับการน�าระบบคณะกรรมการมาใช้ในกฎหมาย และผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่สมควรจะได้รับ 
เช่น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการวินจิฉยัข้อมลูข่าวสารของทางราชการ โดยคณะกรรมการซ่ึงท�าหน้าทีใ่นลกัษณะน้ีต้องมี
องค์ประกอบจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง ต้องไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือผู้แทน
หน่วยงานทีอ่าจต้องอยูใ่ต้กฎเกณฑ์นัน้หรอือาจเป็นคูก่รณใีนเรือ่งน้ัน เพือ่ให้มคีวามเป็นกลางและอสิระ
อย่างแท้จรงิ และพงึยดึหลกัการแยกหน้าทีร่ะหว่างผูว้างกฎเกณฑ์หรอืผูก้�ากบัควบคมุออกจากผูป้ฏบิตัิ 
และต้องพิจารณาเรื่องโดยยึดหลักความยุติธรรม เช่น การฟังความทุกฝ่าย การโต้แย้งคัดค้านกรรมการ 
กรรมการทุกคนต้องออกเสียงในการชี้ขาดจะงดออกเสียงมิได้

๒. การก�าหนดกลไกการปรบัปรงุระบบคณะกรรมการตามกฎหมายทีป่ระกาศใช้บงัคบัก่อนรฐัธรรมนูญ
 ๒.๑ ก�าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ มีการพิจารณาทบทวนเหตุผล
และความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบคณะกรรมการไว้ในกฎหมายที่ตนเองรักษาการนั้นต่อไป หรือสมควร
ให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกระบบคณะกรรมการเพื่อให้มีความคล่องตัวหรือการปรับปรุง แก้ไข 
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หรอืยกเลกิกฎหมายเพือ่ให้การด�าเนินการของคณะกรรมการมคีวามคล่องตวัหากเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น
ต้องมีคณะกรรมการจะต้องมีขนาดและองค์ประกอบอย่างไรบ้าง โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมติคณะรัฐมนตรีด้วย
 ๒.๒ ต้องมีการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากรัฐมนตรีผู้รักษาการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกระบบคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือถ้าเห็นว่ายังมีความจ�าเป็น 
ต้องมีระบบคณะกรรมการตามกฎหมายน้ันต่อไป ก็จะต้องมีการแสดงเหตุผลต่อคณะรัฐมนตร ี
ถึงความจ�าเป็นที่ต้องมีระบบคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นต่อไปและเหตุผลที่ไม่มีการบังคับใช้ 
หรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้นพร้อมทั้งก�าหนดเวลาที่ชัดเจนที่จะบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
 ๒.๓ อ�านาจหน้าที่ในการบริหาร เช่น การอนุมัติ การอนุญาต มีลักษณะเป็นงานซึ่งเจ้าหน้าที่
สามารถตัดสินใจด�าเนินการได้เองภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์โดยมีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ตามล�าดับขั้นของการบริหาร ไม่ใช่เรื่องส�าคัญที่จ�าเป็นต้องอาศัยการปรึกษาหารือโดยใช้ระบบ 
คณะกรรมการ เว้นแต่กรณีส�าคัญ เช่น การสัมปทาน อาจใช้วิธีผู้ด�ารงต�าแหน่งโดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
 ๒.๔ การก�าหนดกฎหมายกลางเก่ียวกับคณะกรรมการเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต�่าส�าหรับการ
พิจารณาระบบคณะกรรมการแต่ละประเภทในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อพิจารณา 
ในการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการ
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