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๑ ภาคีสมาชิก สํานักธรรมศาสตรและการเมือง

ขอพิจารณาเบ้ืองตน
 การทํางานในรูปของคณะกรรมการ (committee system) เปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน

เพราะนอกจากจะสามารถระดมความคิดจากหลายคนเพ่ือใหเกิดความละเอียดรอบคอบ ความถูกตอง 
ความหลากหลายองคความรู ทํานอง “หลายหัวดีกวาหัวเดียว” แลว ยังสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบ การมีสวนรวมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกดวย แตจุดออนของการทํางานในรูปคณะกรรมการก็มี
อยูเชนกัน เพราะเม่ือเปนคณะกรรมการก็จะมีลักษณะเปนองคกร ตองมีการประชุมซ่ึงอาจเกิดปญหา
ความส้ินเปลืองคาใชจาย ปญหาความลาชาในการใชเวลาระดมความคิดกวาจะ “ตกผลึก” และตัดสินใจ
จนกลายเปนมติ ปญหาการไมครบองคประชุม ปญหา “พวกมากลากไป” “เผด็จการโดยเสียงขางมาก” 

การตัดสินใจในรูปคณะกรรมการภาครัฐ
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บทคัดยอ
 ทุกวันน้ี ระบบการทํางานในรูปของคณะกรรมการเปนท่ีนิยมแพรหลายกวาการตัดสินใจ
โดยบุคคลเพียงคนเดียว อยางไรก็ตาม ระบบการทํางานในรูปของคณะกรรมการประกอบดวยหลายสวน
ซ่ึงพึงระมัดระวัง เชน องคประกอบของท่ีประชุม องคประชุม การลงมติ การมีผลประโยชนทับซอนกัน 

และการปฏิบัติตามกฎกติกาของการประชุม ในหลายประเทศถึงกับมีกฎหมายพิเศษวาดวยการประชุม
เพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาหลักนิติธรรมหรือหลักธรรมาภิบาล
ไดนํามาใชในการประชุม ในประเทศไทย มีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

คําวินิจฉัยศาลปกครอง และคําตอบขอหารือจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนหลักเก่ียวกับ
การทํางานในรูปของคณะกรรมการภาครัฐ

คําสําคัญ :  การประชุม, ธรรมาภิบาล, องคประกอบ, องคประชุม
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“มากหมอมากความ” หรือ “ชักใบใหเรือเสีย” จนอาจออกนอกวัตถุประสงค ปญหาความไมรับผิด
ชอบของผูควรตองรับผิดชอบ เพราะจะปดความรับผิดชอบวาไมใชการตัดสินใจของตนเอง แตเปน
มติขางมากของคณะกรรมการซ่ึงผูน้ันเองก็อาจไมเห็นดวยแตตองจําใจผูกมัดท่ีจะปฏิบัติตามก็ไมได 
ในท่ีสุด การประชุมหรือมติคณะกรรมการน้ันอาจเส่ียงตอการเสียเปลาเพราะเหตุทาง “เทคนิค” 
ทางกฎกติกามารยาทบางประการท่ีซับซอนหรือเปดชองใหมีผูโตแยงคัดคานภายหลังได จนตองยอนกลับ
ไปต้ังตนทําใหมใหถูกตอง หรืออาจตองเกิดการรับผิดทางกฎหมายตามมาซ่ึงลวนเปนเร่ืองยุงยากท้ังส้ิน

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลท่ีทํางานรวมกัน ซ่ึงอาจเรียกวา คณะทํางาน 
คณะกรรมการ คณะกรรมาธิการ คณะมนตรี สภา สมัชชา ท่ีประชุม หรืออ่ืนใดก็ได โดยวิธีปฏิบัติ
แตเดิมจําเปนตองจัดในรูปของ “การเดินทางมาประชุมรวมกัน ณ เวลาและสถานท่ีเดียวกัน” แต
ตอมาเพ่ือความสะดวกหรือดวยเหตุจําเปนบางประการ และดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สมัยใหม คณะกรรมการยุคใหมอาจประชุมดวยการแจงเวียนขอความเห็น การประชุมทางไกล
ดวยโทรศัพท โทรภาพ อีเมล การใชสัญญาณส่ือสารโทรคมนาคม ท้ังยังอาจแยกการทํางาน
เปนคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน คณะกล่ันกรอง มติคณะกรรมการเองก็อาจเปนการรับทราบ 
เห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ ต้ังขอสังเกต

การทํางานในรูปของคณะกรรมการ จําเปนตองอยูภายใตกฎเกณฑท่ีพัฒนามาเปนลําดับ 
เพ่ือควบคุมการทํางานใหถูกตอง เรียบรอย เปนธรรม ปองกันการพิพาทโตแยงหรือคัดคานวา
การประชุมหรือการมีมติไมถูกตอง มิใชเพียงแตวาเม่ือเปนคณะกรรมการแลวจะดําเนินการประการใด
ก็ได การพิจารณากฎเกณฑความถูกตองเหมาะสมเก่ียวกับการทํางานในรูปของคณะกรรมการ
อาจมองไดหลายมิติ เชน มิติทางธรรมาภิบาล มิติทางรัฐประศาสโนบายและการปกครอง 
มิติทางกฎหมาย ในท่ีน้ีจะขออธิบายถึงมิติทางกฎหมายซ่ึงเปนเร่ืองของความถูกผิด การทําไดหรือไมได 
เพราะหากการทํางานในรูปคณะกรรมการขัดแยงหรือไมเปนไปตามกฎหมายแลว อาจตกเปนอัน
เสียเปลาได

หลักกฎหมายเก่ียวกับการทํางานในรูปของคณะกรรมการ
ในตางประเทศ การทํางานในรูปของคณะกรรมการเปนเร่ืองสําคัญมากจนถึงกับมีหลักกฎหมาย

รองรับเพ่ือปองกันมิให “พวกมากลากไป” “ตามใจฉัน” หรือเกิด “เผด็จการโดยเสียงขางมาก” 
ขณะเดียวกันก็พยายามสรางกติกาเพ่ือจัดระเบียบการทํางานของคณะกรรมการใหถูกตอง เปนธรรม 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนหลักประกันวาผลของการประชุมคณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมเปน
ไปอยางเรียบรอย เท่ียงธรรม นาเช่ือถือ ในบางประเทศ เรียกหลักกฎหมายน้ีวา “กฎหมายวาดวย
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การประชุม” (law of meeting) บางเร่ืองนําไปใชกับการประชุมในภาคเอกชนได เชน การประชุม
คณะกรรมการและผูถือหุน หุนสวนหรือสมาชิกในหางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน สมาคม 
สโมสร มูลนิธิ พรรคการเมือง สภาวิชาชีพ องคกรเอกชนสาธารณประโยชน แตบางเร่ืองเปนกฎเกณฑ
ของการประชุมในภาครัฐเทาน้ัน ซ่ึงตองการความถูกตองชอบธรรมและเขมงวดมากกวาเพราะเปนการใช
อํานาจรัฐตามหลักกฎหมายมหาชนอันอาจมีผลกระทบตอสาธารณชนได

ในประเทศไทยนับแต พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา ไดมีการใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และมีผลใชบังคับเม่ือพน ๑๘๐ วันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) กฎหมายฉบับน้ี
วางหลักเก่ียวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองหลายเร่ือง รวมท้ังเร่ืองเก่ียวกับการทํางานในรูปของ
คณะกรรมการในภาครัฐ ซ่ึงถือวาเปนการปฏิบัติราชการทางปกครองจึงตองพิจารณาถึงองคประกอบ 
องคประชุม คุณสมบัติ ลักษณะตองหามของกรรมการ การคัดคานกรรมการ มาตรการใหความเปนธรรม
แกคูกรณี วิธีพิจารณาของคณะกรรมการ รูปแบบและผลของการมีมติ การอุทธรณ การเพิกถอนคําส่ัง 
การขอใหพิจารณาใหม และการบังคับทางปกครองใหครบถวน

นอกจากกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซ่ึงเปนกฎหมายท่ัวไปแลว หากเปนกรรมการ
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายใดก็ตองพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีออกตามกฎหมายน้ัน ๆ 
ประกอบดวย เชน กฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัย กฎหมายวาดวยคณะกรรมการเฉพาะกิจตาง ๆ กฎหมาย
จัดต้ังรัฐวิสาหกิจ กฎหมายจัดต้ังองคการมหาชน กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
องคกรปกครองทองถ่ิน ตลอดจนอนุบัญญัติหรือขอบังคับวาดวยการประชุมท่ีออกตามมาอีกช้ันหน่ึง 
เปนตน

ท่ีสําคัญคือ การทํางานในรูปของคณะกรรมการภาครัฐเปนการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
จึงอาจมีผูนําคดีไปฟองตอศาลปกครองเพ่ือใหศาลยกเลิกเพิกถอนคําส่ังท่ีเกิดจากมติคณะกรรมการได 
หลักเกณฑท่ีศาลปกครองและศาลตาง ๆ นํามาใชอยูเสมอ จึงเปนหลักกฎหมายท่ีสําคัญในเร่ืองของ
การทํางานในรูปคณะกรรมการภาครัฐดวยเชนกัน ไดแก

๑.  หลักความชอบดวยกฎหมาย (principle of legality) ซ่ึงหมายความวา การทํางาน
ในรูปของคณะกรรมการตองเปนไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด ไมขามหรือลัดข้ันตอน วิธีการ 
เง่ือนไข เง่ือนเวลา ไมลําเอียงหรืออคติหรือเลือกปฏิบัติ ไมทุจริต ตองเปดโอกาสใหผูเก่ียวของพิสูจน
ตนเอง และตองมีหลักประกันความเปนธรรมตามสมควร
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๒.  หลักแหงอํานาจ (principle of authority) ซ่ึงหมายความวา ผูพิจารณาหรือ
คณะกรรมการตองมีอํานาจ ตองไมกระทําเกินขอบอํานาจ และตองกระทําไปตามข้ันตอนแหงการ
ใชอํานาจ

๓.  หลักความสมเหตุสมผล (principle of reasonableness) ซ่ึงหมายความวา 
ผูพิจารณาหรือคณะกรรมการตองใชดุลพินิจไปในทางท่ีเหมาะสม สมเหตุสมผล ปรกติแลว ศาล
จะไมแทรกแซงหรือกาวกายการใชดุลพินิจ แตถาศาลพบวากระบวนการใชดุลพินิจไมถูกตอง 
ผูพิจารณาขาดคุณสมบัติ ไมมีอํานาจหนาท่ี มีการทุจริตหรือปราศจากความเท่ียงธรรม และดุลพินิจน้ัน
ไมสมเหตุสมผล ศาลอาจส่ังเพิกถอนได

๔.  หลักแหงความสุจริต (principle of good faith) ซ่ึงหมายความวา ศาลจะพิจารณา
ดวยวาผูพิจารณาหรือคณะกรรมการมีความสุจริตหรือไม เพียงใด  ในกรณีของศาลปกครอง ความ
สุจริตหรือไมสุจริตอาจไมมีผลมากนัก เพราะผลของคําวินิจฉัยของศาลคือการยกเลิกคําส่ังท่ีไมชอบน้ัน 
แตในกรณีฟองใหกรรมการรับผิดทางแพงหรือทางอาญา ความสุจริตของคณะกรรมการหรือกรรมการ
แตละคนถือเปนประเด็นสําคัญในการวินิจฉัยความรับผิด

มิติทางกฎหมาย ๑๐ ประการเก่ียวกับการทํางานในรูปของคณะกรรมการภาครัฐ
ในท่ีน้ีจะขอยกปญหา ๑๐ ประการท่ีพบเห็นเสมอในการทํางานในรูปของคณะกรรมการ

ภาครัฐ และเคยเปนปญหาฟองรองหรือมีคําวินิจฉัยตอบขอหารือแลวมาอธิบายโดยสังเขปดังน้ี
๑.  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการประชุม
หลักท่ัวไปท่ีจะคุมครองการทํางานในรูปของคณะกรรมการคือ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

แตแมจะมีกฎหมายแมบทไวแลว บอยคร้ังท่ีกฎหมายมิไดวางหลักเก่ียวกับการประชุมไว หากให
เปนไปตามอนุบัญญัติอันไดแก ระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการประชุมอันเปนเร่ืองของรายละเอียด
ท่ีจะกําหนดตอไปโดยไมขัดตอกฎหมายแมบท

การปฏิบัติในเร่ืองน้ีท่ีอาจเปนปญหาจึงมีหลายรูปแบบไดแก
(๑)  การไมกําหนดระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการประชุมประหน่ึงวาจะปลอยให 

“วาง ๆ” “ลอย ๆ” ไว ขอดีคือ อาจทําใหเกิดความคลองตัว ยืดหยุนในการปฏิบัติ แตขอเสียคือ
อาจเล่ือนลอยจนหาหลักยึดไมได และอาจเปล่ียนไปเปล่ียนมา มีหลายมาตรฐาน กลายเปนเร่ือง
ตามอําเภอใจ เม่ือมีขอโตแยงเกิดข้ึน เปนไปไดสูงท่ีศาลโดยเฉพาะศาลปกครองจะใชเกณฑมาตรฐาน
กลางวาดวยความชอบดวยกฎหมายและหลักขางตน เชน หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ตามท่ีศาล
เห็นสมควรมาปรับใชซ่ึงอาจไมตรงตอความมุงหมายของคณะกรรมการและท่ีประชุม
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(๒)  การกําหนดใหมีระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการประชุม โดยกําหนดทุกอยางไวตายตัว
ชัดเจน ขอดีคือ ทําใหเกิดความชัดเจน ปรากฏข้ันตอนตาง ๆ วาใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร 
โดยวิธีใด การลงมติจะตองทําอยางไร นับคะแนนเสียงอยางไร ระเบียบหรือขอบังคับเชนน้ีจึงมักยืดยาว
แตสะดวกตอการปฏิบัติเพราะปญหาแทบท้ังหมดจะถูกครอบคลุมไวแลว แตขอเสียคือ เม่ือตรา
เปนกฎเกณฑชัดเจนแลวก็ตองปฏิบัติตามน้ัน การยกเวนหรือเบ่ียงเบนอาจทําไดยากหรือเปนการทําโดย
ปราศจากอํานาจซ่ึงกอใหเกิดผลรายอีกแบบหน่ึง

(๓)  การกําหนดระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการประชุมไวหลวม ๆ ขอดีคือ มีระเบียบหรือ
ขอบังคับ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุน ทําใหเกิดความคลองตัวในการบังคับใชและการตีความ แตปญหาอาจ
เกิดไดถามีความยืดหยุนมากเกินไป เชน เขียนไวเพียงส้ัน ๆ จนแทบไมมีกฎเกณฑกติกาหรือกรอบใด ๆ 
ในท่ีสุด ก็จะโตแยงคัดคานหรือตีความแตกตางกันอยูน่ันเอง

(๔)  การกําหนดระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการประชุม แตกําหนดไวแบบ “ทางสายกลาง” 
คือ แมจะชัดเจนแตมีขอยกเวนกํากับไวดวย เชน “เวนแตคณะกรรมการหรือท่ีประชุมจะมีมติใหปฏิบัติ
เปนประการอ่ืน” อันจะทําใหมีโอกาสใชดุลพินิจกําหนดหลักเกณฑใหมใหตรงกับรูปเร่ืองและความ
จําเปนในขณะน้ัน ๆ ได

กรณีศึกษา ก. ขอบังคับการประชุมมีวา ใหสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดีคนใหมภายใน 
๑๘๐ วันกอนท่ีคณบดีคนเดิมจะครบวาระการดํารงตําแหนง แตถาเปนการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหสรรหาคณบดีคนใหมภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีตําแหนงน้ันวางลง ในกรณีท่ีคณบดีคณะหน่ึง
ไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดีแทนตําแหนงท่ีจะวางลงในอีก ๖ เดือนขางหนา ปญหามีวา
จะถือเปนกรณีท่ีตําแหนงคณบดีคณะน้ันวางลงเพราะ “ครบวาระ” หรือ “กอนครบวาระ” เพราะ
ในแงหน่ึงถือวา ทุกคนสามารถทราบลวงหนาชัดเจนแลววาตําแหนงคณบดีจะวางลงเม่ือใด ดังน้ัน
แทนท่ีจะรอจนคณบดีคณะน้ันลาออกเม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปนอธิการบดี 
อันถือวาเปนการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และจะทําใหตองใชเวลาสรรหาคณบดีคนใหมตอจาก
น้ันไปภายใน ๙๐ วัน ซ่ึงอาจเกิดปญหาความไมเรียบรอยข้ึนในการรักษาการและการทํางานภายใน
คณะน้ัน ดังน้ี มหาวิทยาลัยจะสรรหาคณบดีคณะน้ันไปพลางต้ังแตบัดน้ีโดยท่ีตําแหนงคณบดี
ยังไมวางลง แลวคอยเสนอแตงต้ังใหมีผลตอเน่ืองใกลเคียงกับการแตงต้ังคณบดีคนเดิมเปนอธิการบดี
เพ่ือจะไดไมเกิดชองวางยาวนานเกินไปไดหรือไม

คําตอบคือ ไมได เพราะไมเปนไปตามขอบังคับ กรณีน้ีเปนเร่ืองตําแหนงวางลง “กอนครบวาระ” 
จึงตองเร่ิมการสรรหาภายใน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีตําแหนงวางเพราะอาจเก่ียวกับการจะมีผูมีคุณสมบัติ

94-113 Mac9.indd   9894-113 Mac9.indd   98 10/8/13   7:18 PM10/8/13   7:18 PM



วิษณุ เครืองาม 99

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๖

ครบถวนเพ่ิมข้ึนได การสรรหาเร็วอาจทําใหบางคนท่ีขาดคุณสมบัติในชวงเวลาน้ันตองเสียเปรียบ 
แตถากรณีน้ีขอบังคับไมกําหนดเวลาไวตายตัวหรือเปดชองวางวา “เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะมีมติให
ดําเนินการสรรหาภายในเวลาอ่ืนตามความจําเปน” ก็จะคลองตัวข้ึน เชน อาจสรรหาคณบดีคณะน้ัน
ไปพลางกอนท่ีคณบดีจะลาออกเพ่ือไปดํารงตําแหนงอธิการบดีก็ได

ข.  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจเสนอช่ือผูสมควร
ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอธิการบดีโดยไมมีบทบัญญัติดังในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
อีกหลายแหงวาใหมีการสรรหาผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หลักเกณฑและวิธีการสรรหาใหเปนไปตาม
ขอบังคับ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแหงน้ันจึงพิจารณาแลวมีมติใหเสนอช่ือ ท. เปนอธิการบดีทันที
โดยไมมีการสรรหาแตอยางใด แตความปรากฏวากอนหนาน้ันสภามหาวิทยาลัยไดเคยออกขอบังคับ
ไวกอนแลววา เม่ือคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไดดําเนินการเรียบรอยแลว ใหเสนอ
รายช่ือใหสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกหรือเห็นชอบ เพียงแตไมไดกําหนดวาคณะกรรมการสรรหาเปน
ใคร มาจากไหน มีองคประกอบอยางไร และจําเปนตองต้ังเสมอไปหรือไม ท้ังในกรณีน้ีสภามหาวิทยาลัย
ก็มิเคยมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาตามขอบังคับดังกลาวไวกอนแตอยางใด ปญหามีวาการท่ี
สภามหาวิทยาลัยมีมติใหเสนอช่ือ ท. เปนอธิการบดีโดยไมมีการสรรหาเปนการชอบดวยกฎหมายหรือไม

คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวา แมสภามหาวิทยาลัยอาจไมจําเปนตองต้ังคณะกรรมการ
สรรหาและไมจําเปนตองนํากระบวนการสรรหามาใชเพราะกฎหมายมิไดบังคับไววาตองทําเชนน้ัน 
แตเม่ือสภามหาวิทยาลัยวางขอบังคับเก่ียวกับการสรรหาไวแลวเทากับเปนการยอมรับในกระบวนการ
สรรหา หากสภาฯ ไมประสงคจะสรรหาก็ตองมีมติยกเวนใหปรากฏหรือของดใชขอบังคับดังกลาว
เสียกอน มิฉะน้ันแลวจะตองเปนไปตามหลักกฎหมายท่ีวา “ฝายปกครองยอมถูกผูกมัดโดยมติ
หรือขอบังคับของตน” การเสนอช่ือ ท. เปนอธิการบดีโดยไมมีกระบวนการสรรหากอนจึงเปนเร่ือง
ไมชอบดวยกฎหมาย

ค.  ตามกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยเปนผูใหความเห็นชอบการแตงต้ังรองอธิการบดีตาม
ท่ีอธิการบดีเสนอ ขอเท็จจริงไดความวาอธิการบดีเสนอใหแตงต้ังนายดําเปนรองอธิการบดี แตสภาฯ 
มีมติใหแตงต้ังนายแดงหรือกรรมการสภาฯ ผูอ่ืนเปนผูเสนอแตงต้ังรองอธิการบดีเสียเองและสภาฯ 
ก็มีมติเห็นชอบตามน้ันโดยไมปรากฏวาเปนการเสนอแทนอธิการบดี การมีมติเห็นชอบการแตงต้ัง
รองอธิการบดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย

ง.  การนัดประชุม การสงเอกสารแกท่ีประชุมควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับเก่ียวกับการประชุม การไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกติกาดังกลาวอาจถูกโตแยงคัดคานได เชน 
สงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาโดยใหเวลานอยกวาท่ีกําหนด เวนแตประธานจะไดแจงนัดในท่ีประชุม
คราวกอนแลวหรือท่ีประชุมยินยอมใหทําเชนน้ันได
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อน่ึง กรณีที่เคยเกิดขึ้นและอาจมีผูโตแยงไดคือไดมีการนัดเวลาประชุมไวแลว เชน 
เวลา ๑๑.๐๐ น. แตเมื่อมีผูมาประชุมพอเปนองคประชุมต้ังแต ๐๙.๓๐ น. ประธานจึงใหเร่ิมประชุม
ไดเลย และมีการลงมติในเรื่องสําคัญไปพลาง เปนเหตุใหผูมาประชุมตรงตามกําหนดนัดพลาดโอกาส
พิจารณาและลงมต ิดังนี้อาจเปนเหตุคัดคานไดวาการประชุมในเรื่องนั้นไมชอบดวยกฎหมาย

จ. การท่ีประธานในท่ีประชุมบรรจุเรื่องใดเปนวาระจรหรือวาระเรงดวน หรือสลับระเบียบ
วาระ อาจทําไดโดยอาศัยอํานาจของประธาน แตประธานควรแจงใหที่ประชุมทราบลวงหนาตั้งแตเริ่ม
การประชุม เพื่อที่ประชุมจะไดเตรียมตัวไดถูกตอง มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ 
การเปนคุณหรือเปนโทษ และความไมเปนธรรมได อันอาจนําไปสูการถูกคัดคานในภายหลัง 
รวมท้ังกรรมการหรือสมาชิกในท่ีประชุมซึ่งไมทราบวาจะมีการพิจารณาเร่ืองน้ัน ๆ อาจพลาดโอกาส
มีสวนรวมพิจารณาดวย ขอน้ีตางกับกรณีของท่ีประชุมบางประเภท เชน คณะรัฐมนตรีซึ่งมี
กฎหมายระบุวาถึงอยางไรรัฐมนตรีทุกคนก็ตองมีความรับผิดชอบทางการเมืองรวมกัน ไมวาจะ
มาประชุมหรือไม และไมวาจะอยูในที่ประชุมหรือไมและลงมติประการใดก็ตามดังที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนญู

๒.  อํานาจท่ีประชุม
คณะกรรมการหรือท่ีประชุมจะมีอํานาจประการใดยอมเปนไปตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ขอบังคับกําหนด ในกรณีเปนการแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานรองลงไปอีกช้ันหน่ึง แลวมี
มติมอบหมายใหทําการอยางใด คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานก็จะมีอํานาจเทาท่ีมอบหมายเทาน้ัน 
แตตองไมขัดตอกฎหมาย

กรณีศึกษา ก. คณะกรรมการมีอํานาจเสนอแนะเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
และมีมติ ดังน้ัน มติคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวยังไมถึงท่ีสุด

ข.  กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือกล่ันกรอง
หรือพิจารณาเร่ืองท่ีคณะกรรมการมอบหมายแลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ดังน้ัน 
คณะกรรมการจะมีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการทําหนาท่ีพิจารณาเร่ืองน้ี “แทน” คณะกรรมการ
แลวยุติตามน้ันโดยท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติเร่ืองการมอบอํานาจไวไมได

ค. การกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายรัฐวิสาหกิจแหงหน่ึง กฎหมายระบุใหเปนอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบอํานาจใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูพิจารณาเอง
ไมได เพราะเปนอํานาจเฉพาะตัวและมีความสําคัญเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ความสะดวกสบาย 
และภาระของประชาชนผูบริโภคหรือใชบริการ
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๓.  โครงสรางหรือองคประกอบของคณะกรรมการหรือท่ีประชุม
คณะกรรมการหรือท่ีประชุมมีโครงสรางหรือองคประกอบ (composition) อยางไร 

ยอมข้ึนอยูกับกฎหมายหรือกติกาท่ีกอต้ังคณะกรรมการหรือท่ีประชุมน้ัน ๆ  คําวา องคประกอบ ตางกับ 
องคประชุม (quorum) เพราะในขณะท่ีองคประชุมเปนเร่ืองของจํานวนคน เชน อยางนอยสามคน 
ก่ึงหน่ึง หน่ึงในสาม สามในส่ี แตองคประกอบเปนเร่ืองของสวนตาง ๆ ท่ีมาประกอบเขาดวยกันเปนคณะ 
เม่ือขาดไปสวนใดสวนหน่ึงยอมไมถือเปนคณะกรรมการหรือท่ีประชุม การดําเนินการและลงมติใด ๆ 
ตอจากน้ันยอมไมถูกตอง เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน

กฎหมายหลายฉบับกําหนดใหคณะกรรมการมีองคประกอบตางกัน เชน ประกอบดวย 
(๑) กรรมการโดยตําแหนง (๒) กรรมการซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง (๓) กรรมการซ่ึงมาจากการแตงต้ัง 
กรณีน้ีถือวา คณะกรรมการมีองคประกอบ ๓ สวน หากขาดไปสวนหน่ึงยอมไมเปนคณะกรรมการ 
กรณีองคประกอบแรก เม่ือเปนกรรมการโดยตําแหนง จึงถือไดวายอมมีอยูตลอดเวลาไมวาจะมี
ผูครองตําแหนงน้ันหรือไมก็ตาม เชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิการบดี 
เม่ือผูดํารงตําแหนงน้ัน ๆ ไมอยูหรือวางลง เชน ตาย ลาออก เกษียณอายุราชการ ตําแหนงน้ัน
ก็ยังมีอยู และผูดํารงตําแหนงรองอาจรักษาราชการหรือปฏิบัติราชการแทนได จึงไมอาจวางลง  
สวนองคประกอบที ่๒ และ ๓ เปนเรื่องเฉพาะตัว ไมอาจมอบผูใดมาแทนได เมื่อผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ 
ไมมีตัวตนหรือวางลง เชน ตาย ลาออกทั้งหมด ยอมเปนกรณีที่ขาดองคประกอบ เพื่อความรอบคอบ 
กฎหมายสมัยใหมจึงมักระบุวา ในกรณีที่กรรมการในสวนขององคประกอบใดวางลง หากยังมี
กรรมการอื่นพอเปนองคประชุมไดก็ใหถือวายังสามารถจัดประชุมได

อน่ึง การมีคณะกรรมการครบองคประกอบแลว แตกรรมการในสวนขององคประกอบน้ัน
ไมมาประชุมหรือเดินออก (walk out) จนไมมีองคประกอบน้ันเหลืออยูในท่ีประชุมก็ยังถือวา
มีกรรมการครบองคประกอบแลว เพียงแตไมมาประชุม ไมเหมือนกับกรณีครบวาระลงพรอมกัน
หรือลาออกท้ังองคประกอบ

นอกจากนั้นในกรณีที่กฎหมายกําหนดจํานวนในแตละองคประกอบไวตายตัว เชน ๔ คน 
ก็ตองมีจํานวนครบตามนั้นตลอดเวลา เวนแตจะใชคําท่ียืดหยุน เชน “ไมเกิน ๔ คน” หรือมี
ขอยกเวนวาหากกรรมการนอยลงในภายหลังก็ยังคงใชได

๔. องคประชุม
องคประชุม หมายถึง จํานวนผูเขาประชุมข้ันต่ําท่ีทําใหสามารถดําเนินการประชุมตอไปได 

ปรกติแลวกฎเกณฑเก่ียวกับการประชุมจะกําหนดไวท่ีก่ึงหน่ึง แตบางคร้ังอาจมากหรือนอยกวาน้ี
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ก็ได เหตุผลของการมีองคประชุมก็เพ่ือเปนหลักประกันวามีผูเขารวมประชุมมากพอท่ีจะออกความเห็น
ท่ีหลากหลาย เปนเสียงขางมาก และผูเขารวมประชุมสามารถรวมรับผิดชอบได ถาไมมีองคประชุมแลว 
การทํางานในรูปของคณะกรรมการจะเปนอันไรประโยชน เพราะอาจจัดประชุมแบบรวบรัด ขอไปที 
และรีบเรงเกินไป

องคประชุมตองมีอยูตลอดเวลาท่ีมีการประชุม แตในบางคร้ัง เชน ระหวางการอภิปราย 
ผูเขาประชุมอาจเดินเขาออกเพ่ือทําธุระสวนตัวไดเปนธรรมดา เวนแตในการลงมติหรือเม่ือมีผูขอ
ใหนับองคประชมุหรือตรวจสอบองคประชุม ตองปรากฏวามีองคประชุมครบถวน

กรณีศึกษา ก. เม่ือองคประชุมครบถวนแลว หากมีการพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองของผูใด
จนเปนเหตุใหผูน้ันตองออกจากท่ีประชุมช่ัวคราวและมีมติในเวลาตอมา แมจะทําใหไมครบองคประชุม
แตเห็นไดวา เปนกรณีท่ีครบองคประชุมแลวต้ังแตแรก และมีเหตุตามกฎหมายท่ีทําใหผูน้ันไมอาจอยู
ในท่ีประชุม ไมใชวาไมมาประชุมหรือเลิกการเขารวมประชุม จึงไมทําใหองคประชุมท่ีครบแลวตองขาดไป 
มิฉะน้ันจะเกิดการกล่ันแกลงเสนอช่ือผูเก่ียวของหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกันเพ่ือกําจัดใหออกไปจาก
การประชุมจนไมอาจประชุมได สวนการจะตองไดมติข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนอีกเร่ืองหน่ึง 
เชน กรรมการมี ๑๕ คน มีผูมาประชุม ๘ คน ครบองคประชุม แตตองออกจากท่ีประชุมเพราะมี
สวนไดเสีย ๒ คน จึงเหลือ ๖ คน  ถากฎหมายหรือระเบียบกําหนดวา มติน้ันตองมีคะแนนเสียง
เห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด (๘ เสียง) แมกรรมการ ๖ คนท่ีมีอยูจะครบองคประชุม
และลงมติเอกฉันทแตก็ไมถึง ๘ เสียงตามที่กฎหมายกําหนด

ข. ถามาประชุมจนครบองคประชุมแลว ตอมา มีผูกลับไปกอนหรือประทวงดวยการเดิน
ออกจากท่ีประชุมเพ่ือแสดงความไมพอใจบางประการ บางคร้ังอาจอยูหนาหองประชุมน่ันเอง แตถา
จํานวนผูอยูในที่ประชุมนอยกวาองคประชุม ก็ถือวาไมครบองคประชุมดวยเชนกัน

ค.  การประชุมท่ีไมครบองคประชุมแลวใหกรรมการท่ีไมมาประชุมลงช่ือภายหลังประหน่ึงวา
เขารวมประชุม และรับคาตอบแทนการประชุมดวยเพ่ือใหดูสมเหตุสมผล ถือเปนการกระทําท่ีไมชอบ 
ในกรณเีชนนี ้ควรเปลี่ยนการประชุมครั้งนั้นเปนการหารือภายในโดยไมจายคาตอบแทน แตในกรณีที่
เม่ือเริ่มเปดประชุมยังไมครบองคประชุม ประธานอาจดําเนินการไปพลางกอนในเรื่องที่ไมตองมี
การลงมติแลวคอยเปดประชุมอีกครั้งเมื่อครบองคประชุมแลวก็ได

๕.  การใชถอยคําในการประชุมใหตรงตามกฎหมาย
เม่ือใดท่ีการประชุมเปนไปตามกฎหมาย การดําเนินการประชุมและการลงมติใด ๆ พึงใช

ถอยคําใหตรงกับท่ีกฎหมายกําหนด มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดปญหาโตแยงไดวา ไดดําเนินการถูกตอง
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ครบถวนหรือไม กฎหมายบางฉบับอาจใชถอยคําหนักแนนรุนแรง ท่ีประชุมจึงอาจเกรงใจหรือตองการ
รักษาน้ําใจกัน บางคร้ังจะเห็นวา ถอยคําในกฎหมายกวางไปหรือแคบไป ไมตรงกับความประสงค 
จึงสรางคําใหมข้ึนแทน ท้ังท่ีภาษาไทยก็มีคําท่ีตางกันแตมีความหมายใกลเคียงกันหรือตรงกัน
แตละมุนละมอมหรือหนักแนนกวาอยูหลายคํา อยางไรก็ตาม แมตามหลักภาษาหรือประเพณีปฏิบัติ
จะไมตางกัน แตการเล่ียงไปใชถอยคําอ่ืนท่ีไมตรงกับคําในกฎหมาย เส่ียงตอการกลายเปนความผิดพลาด
ข้ึนได บางคร้ังความคลาดเคล่ือนเกิดจากฝายเลขานุการผูจดบันทึกรายงานการประชุมท่ีไปใชคําอ่ืน
เสียเองดวยความเขาใจวามีความนัยเดียวกัน จึงกอใหเกิดปญหาข้ึน

กรณีศึกษา ก. การมีมติรับรูตามท่ีมีการเสนอรายงานเขามาโดยไมตองการความเห็นชอบ
ใด ๆ เพ่ิมเติม อาจใชคําวา “ทราบ” “รับทราบ” ซ่ึงไมควรใชคําอ่ืน เชน เห็นชอบ เห็นดวย อนุญาต 
อนุมัติ เพราะจะทําใหเกิดความรับผิดชอบตามมาได

ข. การมีมติใหดําเนินการไดตามท่ีเสนอ เชน ใหแตงต้ัง ใหถอดถอน ใหงบประมาณ 
ใหดําเนินโครงการได ควรใชคําวา อนุญาต อนุมัติ หรือเห็นชอบ ถาเปนการบริหารงานบุคคล อาจใช
คําวา อนุมัติ หรือเห็นชอบตามท่ีเสนอ  ถาขอเสนอไมไดระบุวันมีผลใชบังคับ มติควรระบุดวยวา จะให
มีผลยอนหลังหรือไม จนถึงเม่ือใด หรือต้ังแตวันมีมติ วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง หรือ
วันใดวันหน่ึงท่ีระบุไวชัดแจง เชน วันท่ี ๑ ตุลาคม หากเปนการเห็นชอบในสาระหลักของขอเสนอ 
แตยังไมแนใจในรายละเอียดซ่ึงอาจมิไดแนบมาดวยเพราะจะตองไปจัดทําอีกคร้ัง ควรใชคําวา “เห็นชอบ
ในหลักการ สวนรายละเอียดให...” ในกรณี อนุญาต อนุมัติ หรือเห็นชอบ แตมีขอท่ีตองการให
ผูปฏิบัติใชความระมัดระวังตรวจสอบเร่ืองใดอีกคร้ัง ควรใชคําวา “เห็นชอบ โดยมีขอสังเกตวา...” หรือ 
“อนุมัติ แตใหคํานึงถึง...ประกอบดวย” ถาตองการทราบความคืบหนาควรมีเง่ือนไขวา “เม่ือดําเนินการ
แลว ใหรายงานมาใหทราบทุก...เดือน” หรือ “ใหรายงานความคืบหนา ปญหา และอุปสรรค 
มาใหทราบเปนระยะ ๆ”

ค.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยหลายแหงใชคําวา ใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ “ถอดถอน” 
ผูดํารงตําแหนงบางตําแหนง จึงไมควรใชคําวา “ปลด” “ใหพนจากตําแหนง” “ใหยกเลิกการแตงต้ัง” 
หรือถอยคําอ่ืน

ง.  มติบางเร่ือง อาจใชถอยคําแคบหรือกวางเกินกวาท่ีตองการ จึงควรเลือกใชถอยคําให
ถูกตองตรงตามเจตนารมณ เคยมีการตีความวา มติท่ีใหขาราชการหยุดงานเปนกรณีพิเศษไดโดย
ไมถือเปนวันลา ไมรวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ มติท่ีกลาวถึงโบนัสไมรวมถึงเงินรางวัล มติท่ีให
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ใหความรวมมือ ไมรวมถึงราชการสวนทองถ่ิน มติท่ีกลาวถึงรัฐวิสาหกิจ
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ไมรวมถึงองคการมหาชน ถาตองการใหรวมและไมตองการใชถอยคํายืดยาว อาจใชคําวา “สวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ” “เจาหนาท่ีของรัฐ” ก็จะครอบคลุมท้ังหมด

๖.  รายงานการประชุม
บันทึกขอความท่ีจดแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมเรียกวา “รายงานการประชุม” หรือ 

“บันทึกการประชุม” ซ่ึงจัดทําแบบใดก็ได สุดแตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา หรือสุดแตท่ีประชุมกําหนด โดย
ท่ัวไปอาจทําไดดังน้ี

(๑) จดบันทึกโดยละเอียดแบบคําตอคํา (verbatim) ซ่ึงทําโดยการถอดจากแถบบันทึกเสียง 
มักใชกับการประชุมสําคัญระดับนานาชาติหรือระดับชาติซ่ึงตองการความชัดเจนทุกถอยคําเพ่ือใหทราบ
ถึงเจตนารมณ เชน การประชุมสภาผูแทนราษฎร การพิจารณารางกฎหมาย

(๒)  จดบันทึกแบบยอแตพอใหเขาใจ ซ่ึงทําโดยการสรุปหรือยอประเด็นท่ีกรรมการแตละคน
อภิปราย และอาจระบุหรือไมระบุช่ือผูอภิปรายก็ได

(๓)  จดบันทึกแบบสรุปเอาแตมติ ซ่ึงทําโดยไมบันทึกการอภิปรายของแตละคน หากแตสรุป
รวบยอดวามีการอภิปรายวาอยางไร โดยมากใชคําวา “ท่ีประชุมอภิปรายโดยสรุปวา...” แลวจึงจดบันทึก
มติวามีวาอยางไร

(๔)  ไมจดบันทึกใด ๆ  วิธีน้ีมักใชกับการประชุมบางประเภทท่ีมีธรรมเนียมวาไมตองทํารายงาน
การประชุม แตในยุคปจจุบันซ่ึงตองการความโปรงใส ความรับผิดรับชอบ การไมจดบันทึกรายงาน
การประชุมไมวารูปแบบใดไมสูถูกตองนัก  เวนแตเปนการประชุมลับซ่ึงอาจละเร่ืองบางระเบียบวาระ
ท่ีลับ หรือแยกทําเปนรายงานการประชุมลับตางหาก แตอยางนอยควรบันทึกช่ือผูเขารวมประชุม 
วันเวลาประชุมและส้ินสุดการประชุม  ในบางกรณี การบันทึกวากรรมการผูใดมาถึงท่ีประชุมเวลาใด 
และออกนอกประชุมเวลาใด ก็มีความสําคัญ เพราะเก่ียวกับการหาผูรวมรับผิดชอบในการพิจารณา
และลงมติในระเบียบวาระน้ัน ๆ วามีผูมีสวนไดเสียอยูรวมการประชุมหรือไม และผูใดเปน “ตัวการ” 
หรือ “ผูสมรูรวมคิด” บาง

กรณีศึกษา ก. รายงานการประชุมของทางราชการอาจเปนเอกสารท่ีผูมีสวนไดเสีย เชน 
ผูถูกดําเนินการทางวินัย โจทก จําเลย หรือศาลตองการนํามาใชในทางคดีโดยใชสิทธิตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนได  การจดบันทึกรายงานการประชุมจึงควรทําให
ถูกตอง สุภาพ และระมัดระวัง ถาไมใชการจดบันทึกแบบถอดจากแถบบันทึกเสียง ควรขัดเกลาภาษา
ใหเรียบรอย สละสลวย และช้ีประเด็นใหผูอภิปรายทราบในเวลารับรองรายงานการประชุมวา
ขอความใดอาจหม่ินเหมตอการถูกกลาวหาวาเปนการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ หม่ินประมาท ดูหม่ิน 
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อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย เปดเผยความลับของทางราชการ หรือเสียหายอยางไร ควร
ทบทวนถอยคําหรือไม

ข.  ปรกติมติจะมีผลเมื่อมีการรับรองรายงานการประชุมแลว แตเรื่องใดที่จําเปนตองปฏิบัติ
ทันที เชน การแตงต้ังโยกยาย การลงโทษ ก็ควรขอมติใหมีผลไดทันที เวนแตมีธรรมเนียมปฏิบัติ
อยูกอนแลววาไมตองรอรับรองรายงานการประชุม เชน ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

๗.  การประชุมโดยไมมาประชุม
การทํางานในรูปของคณะกรรมการ ตางกับการทํางานโดยคนคนเดียวท่ีวา “ตองระดม

ความคิด” “ตองอาศัยความเห็นรวมกัน (ซ่ึงไมจําเปนตองเปนความเห็นชอบรวมกัน)” การประชุม
คณะกรรมการจึงเปนเร่ืองสําคัญ  ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการบางคณะไมเคยเรียกประชุม แตประธาน
จะเปนผูตัดสินใจหรือส่ังการไปเลยในนามของคณะกรรมการ  บางคณะใหกรรมการและเลขานุการ
เปนผูตัดสินใจแทนคณะกรรมการ ซ่ึงหากมีผูคัดคานแลวยอมเปนการไมถูกตองท้ังส้ิน เวนแตจะมีมติ
มอบอํานาจและเปนเร่ืองฉุกเฉินเรงดวน

อยางไรก็ตาม ในการบริหารยุคใหมซ่ึงตองการความรวดเร็ว ความประหยัดเวลาและ
คาใชจาย การระดมกรรมการมาประชุมใหครบทุกคนและบอยคร้ังอาจทําไดยาก โดยเฉพาะ
หากกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีภารกิจมาก จึงอาจอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยจัดระเบียบ
และอํานวยความสะดวกในการประชุมใหมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับการจัดประชุมก็ได เชน การเวียน
ขอมติท่ีประชุมแทนการจัดประชุม การใชส่ือทางไกลเขามาชวยเก้ือกูลการประชุมแทนการเดินทาง
มาประชุมรวมกัน แตมีปญหาวา การประชุมโดยไมตองมาประชุมเชนวาน้ัน สามารถทําไดโดย
ถูกตองหรือไม เพียงใด

กรณีศึกษา ก. หากคณะกรรมการไมจัดประชุมแตฝายเลขานุการสงเรื่องเวียนขอให
กรรมการพิจารณาแลวลงมติและตอบกลับไปทางไปรษณียหรือโทรสาร หรือถาไมตอบกลับในเวลา
ที่กําหนดถือวาใหความเห็นชอบหรือไมคัดคาน ดังน้ีจะทําไดหรือไม คําตอบคือ ได และเร่ืองน้ี
ก็ปฏิบัติกันท่ัวไปอยูแลว แตในทางหลักธรรมาภิบาลถือวา ยังขาดการมีสวนรวม เพราะไมอาจ
แลกเปลี่ยนความเห็นและโตตอบกันได กลายเปนการสื่อสารทางเดียว (one way communication) 
โดยยึดขอมูลที่เสนอจากฝายเลขานุการเพียงแหลงเดียว จึงไมควรใชวิธีนี้บอยคร้ัง และตองไมใช
ในการพิจารณาเรื่องสําคัญท่ีปรกติแลวอาจตองสอบถามหรือขอขอมูลเพิ่มเติม ไมใชในเรื่องที่
กฎหมายหรือขอบังคับกําหนดวาตองมีมติอยางนอยเทาใดจากจํานวนใดหรือตองลงคะแนนลับ 
ขอสําคัญคือ ควรขอมติที่ประชุมลวงหนาวา หากมี เรื่องทํานองนี้ เ กิดข้ึนก็ให เวียนขอมติ
คณะกรรมการได เพ่ือใหมีผลเปนการดวนและเปนการใหสิทธิแกบุคคล ซึ่งหากเรียกประชุมจะลาชา
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จนผูน้ันเสียประโยชน เชน การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีรายช่ือยังตกคาง แตเม่ือมีการ
จัดประชุมคราวตอไปควรนําเร่ืองน้ีมาสรุปแจงท่ีประชุมทราบอีกคร้ัง

ข.  ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการประชุมมากข้ึน โดยเฉพาะในการประชุม
ของภาคเอกชน เชน การประชุมทางไกล (teleconference) การใชโทรศัพท ทวิตเตอร  บางคร้ัง
ตางสามารถเห็นภาพและไดยินเสียงผูเขาประชุมไดแมอยูหางไกลโดยระยะทาง เสมือนหน่ึงเขารวม
ประชุมพรอมเพรียงกัน การประชุมในลักษณะน้ีทําไดหรือไม การนับองคประชุมทําอยางไร การลงมติ
ทําอยางไร การเบิกจายเบ้ียประชุมทําไดหรือไม เร่ืองน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยแลววา 
แมการประชุมในลักษณะน้ีจะสอดคลองกับการบริหารภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แตจําเปน
ตองคํานึงถึงกฎระเบียบซ่ึงยังมิไดปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกัน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับ
การประชุมมักใชคํามาแตเดิมวา “ตองมีกรรมการมาประชุม” “ท่ีประชุม” “ผูมีสวนไดเสียตอง
ออกจากท่ีประชุม หรือไมอยูในท่ีประชุม” ซ่ึงลวนแตแสดงใหเห็นเจตนารมณวา ตองเปนการเดินทาง
มาอยูในท่ีประชุมรวมกันท้ังส้ิน นอกจากน้ี การประชุมโดยการมาประชุมยังชวยใหเกิดการ “เสวนา” 
การรับรูบรรยากาศในท่ีประชุม การสนทนาแลกเปล่ียนความเห็นระหวางกันซ่ึงอาจเปนการภายใน 
การเรียกดูเอกสารเพ่ิมเติม การมีหลักประกันวา ไมมีบุคคลอ่ืนเขารับฟงหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
การรักษาความลับ การประชุมทางไกลจึงทําไดเฉพาะเม่ือท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการไดโดยไมขัดตอ
กฎหมาย (หรือมีการออกระเบียบยอมใหประชุมทางไกลไดซ่ึงในปจจุบันมีระเบียบของหลายหนวยงาน
ใหอํานาจคณะกรรมการจัดประชุมทางไกลไดอยูแลว) เม่ือไมสามารถจัดประชุมทางไกลได เชน 
กฎหมายไมอนุญาตหรือไมมีขอบังคับอนุญาตไว ผูท่ีไมอยูในท่ีประชุมยอมไมนับเปนองคประชุม 
จะรวมลงมติจากทางไกลไมได และไมมีสิทธิไดรับเบ้ียประชุม แตหากมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
อนุญาตใหทําได ยอมนับเปนองคประชุม ลงมติได และมีสิทธิไดรับเบ้ียประชุมตามปรกติเชนเดียวกับ
การเดินทางมาประชุม

๘.  การลงมติในเร่ืองท่ีจําเปนตองลงมติ
การประชุมไมจําเปนตองยุติลงดวยการลงมติ (voting) เสมอไป เพราะอาจผาน

ระเบียบวาระน้ันไปโดยไมมีผูทักทวงก็เปนได  การประชุมท่ียุติลงดวยการลงมติเสียอีกท่ีอาจกอใหเกิด
การเผชิญหนาหรือความแตกแยกราวฉานเพราะเม่ือลงมติแลวก็ตองมีฝายแพ ฝายชนะ ฝายขางมาก 
ฝายขางนอย บางคร้ังทําใหเขาหนากันไมติดไปนาน  นักบริหารหรือประธานในท่ีประชุมท่ีควบคุม
การประชุมไดดีจึงควรหลีกเล่ียงการลงมติแลวหันไปใชวิธีหวานลอมขอใหเห็นชอบรวมกันซ่ึงเรียกวา 
ฉันทามติ (consensus) ซ่ึงไมไดหมายความวา มติเปนเอกฉันท แตเปนการคลอยตามกันไปโดยไมติดใจ
คัดคาน อยางมากก็อาจเปนการต้ังขอสังเกตหรือขอควรคํานึงถึงไวประกอบการพิจารณาในเวลาปฏิบัติ
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ในท่ีประชุมสําคัญ เชน ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีแทบจะไมมีการลงมติ เพราะประธานจะปลอยให
ทุกคนอภิปรายซ่ึงมีท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวยกับขอเสนอ แลวประธานเปนผูสรุปมติวาเปนอยางไร 
บางคร้ังก็จะถามวา มีผูใดคัดคานหรือไมเห็นดวยหรือไม ถาไมมีผูใดคัดคาน ก็หมายความวามีฉันทา
มติรวมกันแลว เคยมีบางท่ีรัฐมนตรีบางคนขอใหมีการลงมติ แตประธานท่ีมีภาวะผูนําและมีปฏิภาณดี
จะหาทางออกโดยขอใหลงมติรอบแรกเสียกอนวา จะลงมติในเน้ือหาสาระของเร่ืองท่ีพิจารณาหรือไม  
ถาผลการลงมติในรอบแรกมีวา ไมตองลงมติในเน้ือหาสาระก็จะไมมีการลงมติ ซ่ึงสวนใหญจะยุติลง
ดวยมติท่ีวาไมตองลงมติในเน้ือหา ในท่ีสุด จึงไมมีการลงมติในเร่ืองน้ัน ๆ 

อยางไรก็ตาม บางคร้ังการลงมติอาจเปนส่ิงไมอาจหลีกเล่ียงได โดยเฉพาะเม่ือปรากฏวา
(๑)  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ กําหนดใหตองลงมติโดยใชถอยคําชัดเจนในเชิงบังคับ 

เชน “การลงมติเลือกผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตองกระทําโดยการลงคะแนนลับ และตองไดคะแนนเสียง
เห็นชอบเกินกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมด”

(๒)  เม่ือประธานพยายามใหไดฉันทามติ แตกรรมการหรือสมาชิกในท่ีประชุมบางคนคัดคาน
และยืนยันใหลงมติใหจงได ในกรณีเชนน้ีประธานจะสรุปรวบรัดวา ฝายน้ันเปนฝายขางนอย แมเห็นได
ชัดวาถึงจะลงมติ ฝายขางมากก็ชนะอยูดี จึงมิใหมีการลงมติหาไดไม

กรณีศึกษา ผูบริหารมหาวิทยาลัยเสนอใหมีการปรับปรุงคณะบริหารในฝายบริหาร (กฎหมาย
ใชคําวาถอดถอน) โดยแตงต้ังคณะบริหารชุดใหม สมาชิกในท่ีประชุมมีท้ังฝายท่ีเห็นชอบและฝาย
ไมเห็นชอบกับขอเสนอ จึงนับวายังเปนความเห็นท่ีแตกตางกัน จากการอภิปรายในท่ีประชุม เห็นไดวา
ฝายท่ีไมเห็นชอบมีจํานวนนอยกวา แตก็ยืนยันใหมีการลงมติหรือมิฉะน้ันก็ใหชะลอการพิจารณา
ออกไป ประธานในท่ีประชุมพยายามรักษาบรรยากาศของการประชุมมิใหเกิดความขัดแยงและ
เผชิญหนากัน จึงขอมิใหมีการลงมติโดยตองการจะใหเปนฉันทามติ และสรุปวาท่ีประชุมเห็นชอบ
ในการแตงต้ังคณะบริหารในฝายบริหารชุดใหมตามท่ีผูบริหารเสนอ สมาชิกบางคนในท่ีประชุมคัดคาน
อีกวายังมิไดมีการลงมติ และตอมาก็มีผูคัดคานวาไมขอรับรองรายงานการประชุมจนนําไปสูการ
ฟองรองตอศาลปกครองใหยกเลิกคําส่ังท่ีออกตามมติหรือรายงานการประชุมในเร่ืองน้ัน

ศาลปกครองกลางวินิจฉัยวา
“เห็นไดวา การแตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดีน้ัน กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ

สภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนคณะบุคคลท่ีตองกระทําในรูปของการลงมติ...การท่ีผูถูกฟองคดี...ไดเสนอ
คําแนะนําตอสภามหาวิทยาลัย...และแตงต้ังรองอธิการบดีใหม...โดยไมปรากฏวาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ซ่ึงมีกรรมการท่ีมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงไดเห็นชอบโดยชัดแจงใหมีการลงมติถอดถอนผูฟองคดี
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ท้ังสองออกจากตําแหนงรองอธิการบดีตามกฎหมายดังกลาวจึงไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีซ่ึงเปน
การกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย การท่ีผูถูกฟองคดี...อางวาถือเปนวาระพิจารณาเพ่ือทักทวง
หากกรรมการรายใดไมเห็นดวยก็ใชสิทธิทักทวงหรือคัดคานได เม่ือกรรมการสวนใหญมิไดคัดคาน 
ผู ถูกฟองคดี... ซ่ึงเปนประธานในท่ีประชุมจึงไดสรุปวาสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามท่ี
ผูถูกฟองคดี...เสนอ จึงไมอาจรับฟงได” (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงท่ี ๑๕๘๔/๒๕๕๕)

อยางไรก็ตาม คดีน้ียังไมถึงท่ีสุด เพราะมีการอุทธรณตอไปยังศาลปกครองสูงสุด
๙.  การมีสวนไดเสียของกรรมการ
สังคมไทยเปนสังคมท่ีแคบ ผูคนมีโอกาสรูจักหรือเก่ียวของกันในทางใดทางหน่ึงไดงาย 

เม่ือมาเปนกรรมการพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจึงอาจเกิดกรณีการมีสวนไดเสียไดไมวาโดยรูตัว
หรือไมรูตัว ซ่ึงอาจเปนเหตุใหคูกรณีคัดคานหรือมีการหยิบยกข้ึนกลาวอางเพ่ือแสดงใหเห็นความ
ไมสุจริต โปรงใส และธรรมาภิบาลในการพิจารณาของคณะกรรมการ  กฎหมายจึงกําหนดวา “เจาหนาท่ี
หรือกรรมการผูน้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองน้ันไมได”

คําวา “คูกรณี” ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
หมายความวาผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองและ
ผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูน้ันจะถูกกระทบกระเทือนจาก
ผลของคําส่ังทางปกครอง

คําวา “คําส่ังทางปกครอง” หมายถึง การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการ
สรางความสัมพันธทางกฎหมายข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบทางใดทางหน่ึงตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว 
เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 
ตลอดจนถึงการไมดําเนินการเชนวาน้ัน อันเปนเหตุใหบุคคลไดรับผลกระทบหรือการอ่ืนท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง รวมความแลว คําส่ังทางปกครองเปนการออกคําส่ังท่ีมีผลตอบุคคลเปนการเฉพาะ
เจาะจง ในขณะท่ีการกระทําทางปกครองในลักษณะท่ีเปนการออกกฎเปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ
บุคคลท่ัวไป การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ีเพ่ือจัดทําใหมีคําส่ังทางปกครองหรือ
กฎเรียกวา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

สวนไดเสียของกรรมการในการมีคําส่ังทางปกครอง เชน อนุญาต อนุมัติ ส่ังการ วินิจฉัย 
อุทธรณ รับรอง รับจดทะเบียน แตงต้ัง ถอดถอน อาจเกิดจากเหตุดังตอไปน้ี
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(๑)  ความเก่ียวพันอันเน่ืองจากสถานภาพเฉพาะตัวของกรรมการ เชน เปนคูกรณีเองท่ีย่ืน
คําขอเชาท่ีดินจากทางราชการซ่ึงคณะกรรมการจะตองพิจารณาโดยท่ีตนมีสวนรวมในการพิจารณาดวย 
การพิจารณาผลการสอบสวนการกระทําความผิดของกรรมการ หรือกรรมการเปนคูหม้ันหรือคูสมรส
ของคูกรณี กรรมการเปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษ หรือผูแทน หรือตัวแทน
ของคูกรณี กรรมการเปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ีหรือเปนนายจางของคูกรณี คําวา นายจาง ในท่ีน้ีหมายถึง 
ความสัมพันธตามสัญญาจาง แตไมรวมถึงความสัมพันธท่ีเกิดจากเหตุทางกฎหมาย เชน การเปน
ผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาตามกฎหมาย 

(๒)  ความเก่ียวกันอันเน่ืองจากความสัมพันธทางเครือญาติ ไดแก การเปนญาติของคูกรณีคือ
เปนบุพการี (พอ แม ปู ยา ตา ยาย) หรือผูสืบสันดาน (ลูก หลาน เหลน) ไมวาในช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนอง
หรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ันหรือเปนญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองช้ัน

สองกรณีขางตนน้ีรวมท้ังกรณีอ่ืนตามท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวงเปนไปตามมาตรา ๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

(๓)  เหตุอ่ืนใดนอกจากขางตนเก่ียวกับเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง

เหตุอ่ืนซ่ึงมีสภาพรายแรงเชนวาน้ีอาจไดแก การเคยเปนผูพิจารณาเร่ืองน้ีมากอน การเปน
ผูมีสวนสําคัญในการเตรียมการเพ่ือออกคําส่ังทางปกครอง การมีผลประโยชนทับซอนจนเห็นไดชัดวา
เขาขายใกลเคียงกับการเปนคูกรณี การเคยฟองรองหรือมีขอขัดแยงกับคูกรณีมากอนอยางรุนแรง
ในเร่ืองท่ีเก่ียวพันกัน การเปนผูรูขอมูลนอกสํานวนและอาจนํามาเลาในท่ีประชุมจนทําใหการพิจารณา
ไมเปนกลาง

เม่ือมีกรณีเชนวาน้ีเกิดข้ึนหรือมีผูคัดคาน เจาหนาท่ีหรือกรรมการตองหยุดการทําหนาท่ีน้ัน 
แลวแจงผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบเพ่ือประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาประเด็นน้ี กรรมการผูน้ันอาจอยูเพ่ือช้ีแจงและตอบขอซักถามไดแลวตองออกจากท่ีประชุม 
ถาท่ีประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของกรรมการท่ีไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูน้ันปฏิบัติหนาท่ีตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดย
วิธีลงคะแนนลับและใหเปนท่ีสุด การกระทําใด ๆ ของกรรมการท่ีไดกระทําไปกอนหยุดการพิจารณา
ยอมไมเสียไป แตคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาจะเห็นสมควรดําเนินการสวนหน่ึงสวนใดเสียใหมก็ได

อยางไรก็ตาม ถากรรมการถอนตัวไมรวมพิจารณาเสียเองแตแรก ปญหาความยุงยาก
ในวิธีดําเนินการก็จะไมเกิดข้ึน แตก็ตองระวังการหนีความรับผิดชอบ โดยขอถอนตัวท้ังท่ีไมมีเหตุสมควร

94-113 Mac9.indd   10994-113 Mac9.indd   109 10/8/13   7:18 PM10/8/13   7:18 PM



The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 38 No. 2 April-June 2013

110 การตัดสินใจในรูปคณะกรรมการภาครัฐ

เพ่ือจะไมตองรับผิดชอบในมติของเร่ือง ซ่ึงถากรรมการหลายคนคิดและอางเหตุอยางเดียวกันก็อาจ
กอใหเกิดความเสียหายไดเชนกัน

กรณีศึกษา ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติแตงต้ังกรรมการบางคนใหเปนคณะกรรมการ
ยอยหรือคณะอนุกรรมการทําหนาท่ีสรรหาหรือกล่ันกรองรายช่ือผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงต้ัง
ขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงระดับผูบังคับการยศพลตํารวจตรีข้ึนไปแลวเสนอคณะกรรมการ
ชุดใหญพิจารณา ถือวาเปนกรณี “เหตุอ่ืนซ่ึงมีสภาพรายแรง” โดยเฉพาะสําหรับกรรมการท่ีไปทําหนาท่ี
คณะกรรมการยอยโดยมิไดมีกฎหมายกําหนดวาเปนการไปทําหนาท่ีโดยตําแหนง จึงไมอาจรวมทํา
หนาท่ีในคณะกรรมการชุดใหญไดอีก เวนแตคณะกรรมการมีมติใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปได (คําวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

๑๐. คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และสถานภาพของกรรมการ
“คุณสมบัติ” หมายถึง ส่ิงซ่ึงตองมีเปนปรกติตลอดเวลา เชน การมีสัญชาติไทย การมี

อายุข้ันต่ํา ระดับการศึกษา ตําแหนง
“ลักษณะตองหาม” หมายถึง ส่ิงซ่ึงหามมี หามเปน หรือหามทํา ถาไปฝาฝนเขาถือวาตองหาม 

เชน การเปนโรคบางชนิด การตองคําพิพากษาใหจําคุก การตกเปนคนลมละลาย
การเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ส่ิงเหลาน้ี

ถาตรวจสอบไดแตแรกก็พอจะยับย้ังไมมีการแตงต้ังเสียแตตน แตบอยคร้ังท่ีการขาดคุณสมบัติหรือ
การมีลักษณะตองหามปรากฏข้ึนภายหลังไมวาเปนเพราะเหตุทางขอเท็จจริง เชน ศาลพิพากษาใหจําคุก 
หรือเปนเพราะเหตุทางขอกฎหมาย เชน เพ่ิงมีการตีความวาถอยคําในคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
มีความหมายอยางไร และเม่ือนํามาปรับใชกับกรรมการจะทําใหตองพนจากตําแหนงกรรมการ 
นอกจากน้ันอาจมีเหตุอ่ืนอันมิใชคุณสมบัติและลักษณะตองหาม แตกระทบตอสถานภาพของกรรมการได 
เชน กระบวนการแตงต้ังไมชอบดวยกฎหมาย หรือครบวาระแลวแตยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอมาโดยสําคัญผิด

ปรกติแลวเม่ือมีกรณีดังกลาวเกิดข้ึน การลงมติของกรรมการเชนวาน้ันยอมเสียไป บางคร้ัง
อาจกระทบตอความสมบูรณของมติคณะกรรมการท้ังหมดดวยเพราะกระทบตอองคประชุม และ
การปลอยใหผูไมมีสวนไดเสียมารวมประชุม ออกความเห็นชักจูงหวานลอม และลงมติ แตในขณะน้ี
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดบัญญัติยกเวนไววา 
“ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองใด
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงต้ังไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูน้ันตองพนจาก
ตําแหนงเชนวาน้ี ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี”
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กรณีศึกษา ก. นายดําเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงและดํารงตําแหนงอ่ืนอยู
กอนแลว ซ่ึงเปนความเขาใจท่ัวไปวาตําแหนงอ่ืนน้ันมิใชตําแหนงทางการเมือง แตตอมามีคําวินิจฉัยวา
ตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงทางการเมืองซ่ึงเปนลักษณะตองหามของการเปนกรรมการ แมนายดําจะ
ตองพนจากตําแหนงกรรมการ แตกิจการท้ังปวงท่ีนายดําเคยกระทํามากอนหนาน้ันโดยสุจริตรวมถึงการ
เขาประชุมลงมติ และการรับคาตอบแทนยอมไมถูกกระทบกระเทือนใด ๆ

ข.  นายแดงเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงมีวาระ ๓ ป เม่ือครบวาระแลวยังคงปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปโดยสุจริต ไมวาเพราะเขาใจวาสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ชุดใหมหรือเพราะเขาใจวายังไมครบวาระก็ตาม การกระทําใด ๆ ของนายแดงกอนหนาน้ันโดยสุจริตยอม
ไมถูกกระทบกระเทือน

ค.  กฎหมายระบุวากรรมการจะเปนอนุกรรมการใด ๆ ขององคการน้ันไมได คณะกรรมการ
มีนโยบายใหต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาบุคลากรโดยต้ังกรรมการคนหน่ึงไป
เปนประธานคณะอนุกรรมการแตละชุดเพ่ือความสะดวกในเวลารายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการชุดใหญ 
แมกรรมการท่ีไปทําหนาท่ีประธานคณะอนุกรรมการจะตองพนจากตําแหนงกรรมการ แตไมกระทบ
กระเทือนตอกิจการท่ีไดทําไปกอนหนาน้ีโดยสุจริต

ง.  ในการพิจารณาประเด็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กรรมการบางคนมีผลประโยชนทับซอนกับ
มติแปรรูปน้ัน กรณีน้ีมิใชเร่ืองของมาตรา ๑๙ เทาน้ัน แตกระทบตอสวนไดเสียอันเปนสาระสําคัญและ
มีสภาพรายแรงตามมาตรา ๑๖ ดังน้ันแมสุจริตก็ไมอาจเปนขอยกเวนได ถือวามติของกรรมการผูน้ัน
ไมสมบูรณ และเม่ือไมอาจจําแนกไดวามติของใครมีวาอยางไรจึงกระทบตอการลงมติของท่ีประชุมน้ัน
ท้ังหมด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด)

สรุป
การทํางานในรูปของคณะกรรมการเปนวิธีทํางานท่ีมีโอกาสระดมความคิดเห็นดี ๆ 

ท่ีหลากหลายและละเอียดรอบคอบมากกวาการทํางานโดยคนคนเดียว ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ
ข้ึนอยูกับ

๑.  การไดกรรมการท่ีมีความรูความสามารถ อุทิศตน กลาแสดงออก ใหขอคิดเห็นท่ี
เปนประโยชน รูจักการทํางานเปนคณะ และเขาประชุมโดยสม่ําเสมอ
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๒.  ความสามารถของประธานในการนําการประชุมไปสูจุดหมายปลายทางจนเกิดความ
เรียบรอย ราบร่ืน ใหเกียรติผูเขาประชุม เปดโอกาสและกระตุนใหผูเขาประชุมแสดงความเห็น รวมท้ัง
พยายามรักษาบรรยากาศในท่ีประชุมไมใหเครงเครียดหรือคร้ืนเครงเกินไป ท้ังมิใหแตกแยกราวฉาน
หรือเกิดการกระทบกระท่ังท่ีรุนแรง สามารถดํารงเปาหมายไวไดจนกระท่ังไดความเห็นสุดทายท่ีอาจเปน
เอกฉันท ฉันทามติ หรือฝายขางมากจนนําไปสูการปฏิบัติไดจริง

๓.  ฝายเลขานุการหรือธุรการในการประชุมซ่ึงทําหนาท่ีออกหนังสือเชิญ สงเอกสารท่ีจําเปน 
ใหขอมูลครบถวนเพียงพอ อํานวยความสะดวกแกผูเขาประชุม และสามารถจดบันทึกมติไดถูกตองชัดเจน

ในการทํางานของคณะกรรมการ หลักธรรมาภิบาลท่ีวาทุกฝายตองโปรงใส มีสวนรวม 
รับผิดชอบ และใหความรวมมือกัน ตลอดจนหลักภาวะผูนําในการนําการประชุมไปสูเปาหมาย
ใหบรรลุผลสําเร็จจึงเปนเร่ืองสําคัญ แตโดยท่ีบอยคร้ังการทํางานในลักษณะน้ีอาจสงผลกระทบตอ
บุคคลอ่ืนไดโดยเฉพาะในการทํางานของภาครัฐ เชน มีการออกความเห็นแตกตางกันในท่ีประชุม 
มีฝายขางมากขางนอย มีผูไดและเสียประโยชน ท้ังวัฒนธรรมองคกรของคณะกรรมการแตละชุด
อาจแตกตางกัน เชน ถือความเปนกันเองเปนหลัก การไมติดยึดในรูปแบบและพิธีการตาง ๆ การบริหาร
โดยถือเปาหมายเปนหลัก (management by objective) ในท่ีน้ีคือมุงใหไดมติเปนหลัก
โดยไมพิถีพิถันกับวิธีการมากนัก การพยายามขจัดความขัดแยงดวยการรวบรัด เชน ประธานมักสรุปวา 
“เอานา...ผมรับผิดชอบเอง” “เอาง้ีก็แลวกันนะ” ในท่ีสุด เม่ือมีผูคัดคานไมเห็นดวย ไมวาจะเปน
กรรมการดวยกันเองหรือผู ได รับผลกระทบ  และบางคร้ังแม ไม มี ผูยกประเด็นเหลา น้ีข้ึน
แตกลายเปนประเด็นในคดีความเร่ืองอ่ืนวาการทํางานในรูปแบบน้ีมีขอบกพรองทางกฎหมาย
หรือการลงมติไมชอบในดานกระบวนการหรือเน้ือหา การทํางานท่ีเรียบรอยมาตลอดน้ันอาจตกเปน
อันเสียเปลาได มิติทางกฎหมายเก่ียวกับการทํางานในรูปของคณะกรรมการภาครัฐจึงเปนเร่ือง
ท่ีพึงใหความสําคัญ เพราะกฎเกณฑกติกาหลายอยางยังคงเปนแบบเกา ตามไมทันความเปล่ียนแปลง
ของสังคม ในขณะท่ีการทํางานในรูปแบบน้ีพัฒนาไปจากเดิมมากแลว เชน มีการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการประชุมมากข้ึน และมีความจําเปนท่ีตองการรักษาบรรยากาศในท่ีประชุม ความจําเปนท่ีจะตอง
ดําเนินการประชุมใหผานไปโดยรวดเร็ว บางคร้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนท่ีทราบกันอยูแลว แตเพราะ 
“ความเกรงใจ” เชน ไมกลาทักทวงเร่ืองคุณสมบัติหรือสวนไดเสียของกรรมการ หรือการมองวา 
“มิติทางกฎหมาย” เปนเร่ืองจุกจิก หยุมหยิม ไรสาระ กวนน้ําใหขุน ชักใบใหเรือเสีย จึงพากัน
มองขามไป แตเม่ือวันหน่ึงมีการรองเรียน ปญหาเหลาน้ันอาจจะยอนกลับมาพิพาทกันเปน
คดีความได ถาเปนสถานเบาก็ลงทายดวยการยกเลิกมติท่ีเปนผลจากการประชุมอันไมถูกตองน้ัน 
แตถาเปนสถานหนักก็อาจนําไปสูความรับผิดทางแพงหรือทางอาญา
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Abstract Decision Making by the Public Committee

 Wissanu Kreangam

 Associate Fellow of the Academy of Moral and Political Sciences,

 The Royal Institute, Thailand

  Today, the committee system, instead of individual decision, 

is very popular.  Committee system, however, consists of several elements such 

as composition of the meeting, quorum, voting, confl ict of interests and compliance 

with rules and regulations that one should be aware of. In many countries, the special 

law of meeting is introduced in order to protect the public interest and to ensure 

that the rule of law or the principle of good governance is applied. In Thailand, 

there are the Act on Administrative Performance, B.E. 2539, several decisions 

of the administrative court, and the opinions of the Juridical Council that govern 

working and decision making of the public committee.

 keywords:   meeting,  good governance,  composition,  quorum
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