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นางสาวกันยภัทร รัตนวิลาส 
 

ในระ ดับสหพันธ รั ฐNational Commission of Audit ได0 จั ด ทํ า รายงาน  Towards 
Responsible Government ซ่ึ ง มีข0อ เสนอเ ก่ียว กับการจัดระเ บียบและลดจํ านวนหนB วยงานและ
คณะกรรมการในภาครัฐ โดยเสนอให0นําหนBวยงานอิสระเข0ามาเปEนสBวนหนึ่งของกระทรวงเทBาท่ีสามารถจะ
กระทําได0 โดยให0กระทรวงรับผิดชอบงานในด0านนโยบาย และให0หนBวยงานอิสระ (agencies) รับผิดชอบงาน
ในด0านการให0บริการ (service deliveries)๑ และเสนอให0กระทรวงตBาง ๆ ทบทวนหนBวยงานและ
คณะกรรมการท่ีอยูBในอํานาจหน0าท่ีของตน เพ่ือลดจํานวนหนBวยงานและคณะกรรมการ โดยควรยุบเลิก
หนBวยงานหรือคณะกรรมการหากไมBมีความจําเปEน หากภาคเอกชนหรือหนBวยงานไมBแสวงหากําไรสามารถ
ให0บริการได0ดีกวBา หรือหากเปEนหนBวยงานท่ีมีอยูBเพ่ือแตBงต้ังบุคลากรของหนBวยงานอ่ืนเทBานั้น๒ 

ในระดับมลรัฐ พบเอกสารเก่ียวกับแนวทางการจัดต้ังคณะกรรมการของมลรัฐจํานวน ๒  
มลรัฐด0วยกัน ได0แกB มลรัฐ New South Wales และมลรัฐ South Australia ในสBวนของมลรัฐ New South 
Wales เ ปE น เ อ ก ส า ร ชื่ อ  NSW Government Boards and Committees Guidelines จั ด ทํ า โ ด ย 
Department of Premier and Cabinet มีการกลBาวถึงหลักเกณฑ[ในการต้ังคณะกรรมการใหมBโดยสังเขปวBา 
การกําหนดให0มีคณะกรรมการในโครงสร0างการบริหารของหนBวยงานจะเปEนประโยชน[ในกรณีท่ีหนBวยงานนั้น 
มีอํานาจมาก มีความเสี่ยงทางการดําเนินการและทางการเงินสูง หรือจําเปEนต0องมีอิสระจากองค[กรหรือบุคคล
ในตําแหนBงอ่ืน๓ 

สําหรับมลรัฐ  South Australiaได0 มีการจัดทําเอกสารหนังสือเวียน (circular) เรื่อง 
Establishment and governance requirements for government boards and committees เพ่ือเปEน
แนวทางในการทํางานให0แกBเจ0าหน0าท่ีท่ีเก่ียวข0องกับการพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค[ 
เพ่ือป_องกันการแพรBหลายของคณะกรรมการในการบริหารราชการของรัฐบาลมลรัฐ South Australia และ
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ[สําหรับการอนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการ แนวทางการกําหนดโครงสร0างของหนBวยงาน
รัฐ และกําหนดให0มีการทบทวนความจําเปEนของคณะกรรมการท่ีมีอยูBอยBางสมํ่าเสมอ 

จากเอกสารของมลรัฐ South Australia คณะกรรมการเปEนกลไกการรับฟaงความคิดเห็นและ
ข0อมูลจากชุมชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีเปEนท่ีนิยมมาเปEนเวลานาน ไมBวBาจะเปEนคณะกรรมการ
ท่ีจัดต้ังตามกฎหมายหรือคณะกรรมการให0คําแนะนําท่ีแตBงต้ังโดยรัฐมนตรี อยBางไรก็ตาม ปaจจุบันมีวิธี 
การรับฟaงความคิดเห็นวิธีอ่ืนและกลไกคณะกรรมการก็มีปaญหาในเรื่องความไมBแนBนอนของความรับผิดชอบ 
ซ่ึงสBงผลกระทบตBอการบริหารจัดการรัฐ ในปc ค.ศ. ๒๐๑๔ ผู0วBาราชการรัฐจึงได0มีนโยบายปฏิรูปคณะกรรมการ
ในรัฐบาลเพ่ือยุบเลิกคณะกรรมการท่ีไมBจําเปEนและปฏิรูปคณะกรรมการท่ีคงอยูBให0มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

                                                           
๑National 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-rationalising-streamlining-
government-bodies.html. 

๒National 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/9-3-boards-committees-councils.html. 

๓New South Wales Government Premier and Cabinet, NSW Government Boards and Committee 
Guidelines, https://www.boards.dpc.nsw.gov.au/publications-folder/NSW_Government_Boards_and_Committee_Guidelines_-
_Updated_September_2015.pdf, p6. 



๒ 

 

ลดความซํ้าซ0อน และเพ่ิมความรับผิดชอบ (accountability) ของคณะกรรมการ ซ่ึงสBวนหนึ่งคือการออก
หลักเกณฑ[ในการจัดต้ังคณะกรรมการใหมBด0วย 

หลักเกณฑ[ในการจัดต้ังคณะกรรมการใหมBของรัฐบาลมลรัฐ South Australia๔ 
กBอนการจัดต้ังคณะกรรมการไมBวBาจะจัดต้ังตามกฎหมายหรือไมBก็ตาม มีหลักเกณฑ[ท่ีจะต0อง

พิจารณากBอน ดังนี้  
(๑) การมีสBวนรBวมจากชุมชน (community engagement) เปEนวิธีการรับฟaงความเห็น

เพ่ือให0ข0อมูลตBอการตัดสินใจของรัฐท่ีเหมาะสมกวBาการใช0คณะกรรมการหรือไมB แม0ท่ีผBานมา การต้ัง
คณะกรรมการแนะนําหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาจะสามารถให0ข0อมูลเพ่ือชBวยรัฐบาลในการตัดสินใจ  
แตBปaจจุบันก็มีวิธีการอ่ืนในการให0ชุมชนมีสBวนรBวม เชBน โซเชียลมีเดีย การจัดประชุมในชุมชน การทําเวิร[คช็อป 
หรือการทําเซอร[เวย[ ซ่ึงวิธีการเหลBานี้ชBวยให0สามารถเข0าถึงผู0มีสBวนได0เสียและกลุBมผลประโยชน[ตBาง ๆ ได0ท่ัวถึง
กวBา ชBวยให0รัฐบาลสามารถเข0าถึงมุมมองและทางแก0ปaญหาท่ีหลากหลายกวBาท่ีคณะกรรมการจะสามารถให0ได0 

(๒) กระทรวงสามารถทําหน0าท่ีนั้น ๆ เองได0ดีกวBาการจัดต้ังหนBวยงานเพ่ิมหรือไมB การให0
กระทรวงทําหน0าท่ีเองมีข0อดีหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดชอบ (accountability) และ
ความยืดหยุBนในการทํางาน รัฐมนตรีมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนBวยงานในสังกัดของตน 
ตBอรัฐสภา ประชาชนผู0ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง และการแบBงสBวนราชการออกเปEนระดับตBาง ๆ ก็คือโครงสร0าง 
ท่ีรัฐมนตรีมีอํานาจบังคับบัญชาควบคุมโดยตรง โดยหัวหน0าสBวนราชการมีความรับผิดชอบตรงตBอรัฐมนตรี
ตามลําดับไป นอกจากนี้ โครงสร0างของสBวนราชการยังมีความยืดหยุBนมากกวBาหนBวยงานท่ีจัดต้ังตามกฎหมาย 
เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงแก0ไขขอบเขตของภาระหน0าท่ีให0เหมาะสมกับความต0องการได0งBายกวBา 
ตามดุลพินิจของฝyายบริหาร 

(๓) การชั่งน้ําหนักวBาควรให0กระทรวงทําหน0าท่ีเองหรือควรต้ังคณะกรรมการโดยใช0 
Threshold Test ซ่ึงมีเกณฑ[ ดังนี้ 

- จําเปEนต0องมีการทําหน0าท่ีนั้นหรือไมB 
- หากจําเปEน รัฐควรเปEนผู0ทําหน0าท่ีนั้นหรือไมB 
- หากรัฐควรทํา มีเหตุผลใดท่ีกระทรวงหรือหนBวยงานท่ีมีอยูBแล0วไมBควรหรือไมBสามารถ

ทําหน0าท่ีนั้นได0 ตัวอยBางสาเหตุท่ีควรพิจารณาต้ังหนBวยงานใหมBมีเชBน หน0าท่ีนั้นเปEนหน0าท่ีกํากับดูแลและ 
การตัดสินใจของหนBวยงานผูกพันรัฐบาล หน0าท่ีนั้นควรมีระยะหBางจากรัฐมนตรี หน0าท่ีนั้นเปEนหน0าท่ี 
เชิงพาณิชย[และจําเปEนต0องมีโครงสร0างบริษัท หน0าท่ีนั้นต0องได0รับความเชื่อม่ันจากประชาชนวBาคําแนะนํา 
ข0อเสนอแนะ ข0อเท็จจริง หรือสถิติตBาง ๆ ของหนBวยงานนั้นต0องเปEนอิสระและเปEนกลางทางการเมือง 

(๔) หากการจัดต้ังหนBวยงานใหมBเหมาะสมกวBาการให0กระทรวงทําหน0าท่ีเอง รูปแบบของ
หนBวยงานใดเหมาะสมตBอการทําหน0าท่ีนั้น โดยรูปแบบของหนBวยงาน คือ statutory authorities๕ รัฐวิสาหกิจ 
(public corporations) และหนBวยงานให0คําแนะนํา (advisory bodies) 

(๕) เม่ือเลือกรูปแบบหนBวยงานแล0ว โครงสร0างหนBวยงานนั้นจําเปEนต0องมีคณะกรรมการ
หรือไมB เชBน การใช0อํานาจหน0าท่ีของหนBวยงานนั้นจําเปEนต0องเปEนไปโดยอิสระหรือไมB (คณะกรรมการสามารถ
                                                           

๔ 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. 

๕หนBวยงานอิสระของรัฐมีสภาพนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ สามารถแบBงประเภทตามอํานาจหน0าท่ีออกเปEน
หนBวยงานท่ีมีหน0าท่ีให0บริการท่ีไมBใชBบริการเชิงพาณิชย[ (non-commercial service delivery) หนBวยงานท่ีมีหน0าท่ีให0บริการเชิงพาณิชย[ 
(commercial service delivery) และหนBวยงานกํากับดูแล (regulatory) 



๓ 

 

คุ0มครองและสนับสนุนความเปEนอิสระของหนBวยงานได0) รัฐมนตรีหรือกระทรวงท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้น
จําเปEนต0องได0รับรายงานโดยตรงจากฝyายบริหารของหนBวยงานหรือไมB หรือจําเปEนต0องใช0ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือการตัดสินใจของผู0เชี่ยวชาญ และมุมมองหรือประสบการณ[ท่ีหลากหลาย ซ่ึงการมีสBวนรBวมของชุมชน 
ไมBสามารถจัดให0ได0หรือไมB 

 
ตัวอยBาง check list หลักเกณฑ[ในการจัดต้ังคณะกรรมการของมลรัฐ South Australia๖ 
 
 
 

                                                           
๖ Government of South Australia’s Department of Premier and Cabinet, Establishment and governance 

requirements for government boards and committees, p15. 



๔ 

 

การแบ?งประเภทคณะกรรมการของประเทศฮ?องกง 
นางสาวกันยภัทร  รัตนวิลาส 

 
ในปc ค.ศ. ๒๐๐๐ คณะทํางานด0านกิจการภายในของสภานิติบัญญัติฮBองกง (Legislative 

Council Panel on Home Affairs) ได0พิจารณาทบทวนเก่ียวกับการทํางานของหนBวยงานท่ีปรึกษาและ
หนBวยงานตามกฎหมาย (Advisory and Statutory Bodies) ซ่ึงคณะกรรมการตามกฎหมายเปEนสBวนหนึ่ง 
ของหนBวยงานประเภทนี้ด0วย โดยการทบทวนดังกลBาวอยูBในความรับผิดชอบของสํานักงานกิจการภายใน 
(Home Affairs Bureau) มีเป_าหมายเพ่ือปรับปรุง จัดระเบียบโครงสร0างของหนBวยงานท่ีปรึกษาและหนBวยงาน
ตามกฎหมายให0มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ใ น ร า ย ง า น  Interim Report No. 2  – Classification of Advisory and Statutory 
Bodies๗ ได0มีการแบBงประเภทหนBวยงานท่ีปรึกษาและหนBวยงานตามกฎหมายตาม ๒ ลักษณะ กลBาวคือ  
การแบBงประเภทตามสถานะของหนBวยงาน และการแบBงประเภทตามอํานาจหน0าท่ีของหนBวยงาน 

สําหรับการแบBงประเภทตามสถานะของหนBวยงาน สามารถแบBงออกเปEนหนBวยงานท่ีจัดต้ัง
ตามกฎหมาย (statutory bodies) และหนBวยงานท่ีไมBได0จัดต้ังตามกฎหมาย (non-statutory bodies)  
โดยหนBวยงานท่ีจัดต้ังตามกฎหมายสามารถเปEนได0ท้ังหนBวยงานท่ีทําหน0าท่ีให0คําแนะนําและหนBวยงาน 
ท่ีทําหน0าท่ีบริหาร ในขณะท่ีหนBวยงานท่ีไมBได0จัดต้ังตามกฎหมายมักเปEนหนBวยงานท่ีทําหน0าท่ีให0คําแนะนํา 

สBวนการแบBงประเภทตามอํานาจหน0าท่ี รายงานของคณะทํางานได0แบBงหนBวยงานออกเปEน  
๗ ประเภทด0วยกัน คือ 

๑) คณะกรรมการท่ีทําหน0าท่ีให0คําแนะนํา (advisory boards and committees) 
๒) หนBวยงานของรัฐท่ีไมBใชBกระทรวง (non-departmental public bodies) 
๓) คณะกรรมการและหนBวยงานกํากับดูแล ( regulatory boards and bodies) 
๔) คณะกรรมการอุทธรณ[ (appeal boards) 
๕) คณะกรรมการให0คําแนะนําและคณะกรรมการบริหารของทรัสต[ กองทุน และ

โครงการเงินอุดหนุน (advisory and management boards of trusts, funds, and funding schemes) 
๖) รัฐวิสาหกิจ (public corporations) 
๗) คณะกรรมการอ่ืน ๆ (miscellaneous boards and committees) 
โดยคณะกรรมการและหนBวยงานกํากับดูแล (regulatory boards and bodies) 

สามารถแบB งออกเปEน ๔ ประเภท ด0วย กัน คือ คณะกรรมการจดทะเบียน (registration board) 
คณะกรรมการอนุญาต (licensing board) คณะกรรมการควบคุมดูแล (supervisory board) และหนBวยงาน
กํากับดูแล (regulatory body) 

นอกจากนี้ ในรายงานวิจัยของสํานักเลขาธิการของ Legislative Council เก่ียวกับระบบ
คณะกรรมการให0คําแนะนํา (advisory committees) ในตBางประเทศ๘ มีการแบBงประเภทของคณะกรรมการ 
(boards and committees) ออกเปEนคณะกรรมการให0คําแนะนํา (advisory committees) คณะกรรมการ

                                                           
๗ 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. 

๘ 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. 



๕ 

 

ท่ีมีอํานาจตุลาการ (adjudicative boards/tribunals) คณะกรรมการบริหาร (governing boards) และ
คณะกรรมการกํากับดูแล (regulatory boards) 

อนึ่ง ในสBวนของรายละเอียดการทบทวนของคณะกรรมาธิการ มีเรื่องท่ีนBาสนใจเก่ียวกับ
องค[ประกอบของคณะกรรมการ ๒ ประการ คือ การกําหนดเปEนหลักท่ัวไปให0กรรมการท่ีไมBใชBข0าราชการ 
ในหนBวยงานท่ีปรึกษาและหนBวยงานตามกฎหมายดํารงตําแหนBงในหนBวยงานดังกลBาวได0ไมBเกิน ๖ ปc (the six-
year rule)๙และให0กรรมการแตBละคนดํารงตําแหนBงในหนBวยงานได0ไมBเกิน ๖ หนBวยงาน (the six-board 
rule)๑๐ 

                                                           
๙ 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/yr03-04/english/panels/ha/papers/ha0416cb2-1991-1e.pdf.  
๑๐Legislative Council Panel on Home Affairs, Review of Advisory and Statutory Bodes: Interim Report No. 

7 – The 6-board Rule, http://www.legco.gov.hk/yr03-04/english/panels/ha/papers/ha0416cb2-1991-1e.pdf. 


