เรื่องเสร็จที่ ๗๙๗/๒๕๔๗
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน*
กระทรวงการพั ฒนาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษย ได มีห นั งสื อ ที่ พม
๐๒๐๒/๔๓๙๗๗ ลงวั น ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึ งสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ความว า
กระทรวงการพั ฒนาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย โ ดยสถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชน (องค ก าร
มหาชน) ไดเสนอเรื่องการแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการสถาบั น พั ฒนาองค ก รชุ ม ชน เพื่ อให ค ณะรัฐมนตรีแต งตั้ งประธาน
กรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖ (ฝายสังคม) ไดพิจารณาเรื่องนี้แลวมี
ข อสังเกตวา หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู แ ทนองค ก รชุ มชน และ
กรรมการผู ทรงคุ ณ วุฒิต ามประกาศกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย ว าด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ลงวันที่ ๑๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ อาจทําใหเกิดขอครหาในกระบวนการสรรหาได เพื่อใหปราศจากขอขัดแยง
และเพื่ อปอ งกั นปญ หาในเรื่อ งขอ โต แยงใดๆ คณะกรรมการกลั่ นกรองฯ จึ งส งเรื่ องดังกลา วให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาแลวยืนยันวาเหมาะสม ก็
ให เ สนอคณะกรรมการกลั่ น กรองฯ อี ก ครั้ ง เพื่ อ จะได เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต อ ไป ซึ่ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดสงเรื่องใหคณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น และ
คณะกรรมการร า งกฎหมายของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ไ ด มีม ติ ใ ห
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน ๓
ประเด็น ดังตอไปนี้
๑. การไดมาซึ่งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพั ฒนาองคกรชุมชน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนฯ ชอบดวยกฎหมายหรือไมเนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการ
ในการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนตามประกาศกระทรวงการพั ฒนาสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษยดังกลาวมีความไมเหมาะสม เพราะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนที่ดํารง
*

สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๒๔๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถงึ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ตํา แหน ง อยู ป จ จุ บั น มี สว นร ว มในการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู แทนองค กรชุ มชน และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลาวคือ กรรมการที่ดํารงตําแหนงปจจุบันเปนผูมีหนาที่รวมกับผูแทนเครือขาย
องคกรชุมชนแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองคกรชุมชนซึ่ งมีอํานาจหนาที่ในการ
สรรหากรรมการผูแทนองคกรชุมชน จํานวน ๓ คน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนเห็นชอบ (ขอ ๓ และขอ ๖) คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนมีอํานาจ
หนาที่แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย (๑)
กรรมการผู แ ทนองค ก รชุ ม ชน จํ า นวน ๓ คน และผู แ ทนองค ก รชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การคั ด สรรจาก
คณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองคกรชุมชนอีกจํานวน ๒ คน (๒) ผูแทนจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคม
แหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมการพัฒนาชุมชน และการเคหะแหงชาติ จํานวน ๕ คน และ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิอาวุโสซึ่งไดรับการคัดสรรจากคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจํานวน ๕
คน (ข อ ๗) โดยคณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่ในการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน และดําเนินการสรรหาใหไดผูที่เหมาะสมเปนจํานวน ๒ เทา ของจํานวนผูที่จะไดรับการ
แตงตั้ง เมื่อดําเนินการแลวใหรายงานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเพื่อทราบ (ขอ ๘)
นอกจากนี้ประธานกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยู ในปจจุบันยั งเป นผู ส รุป รายชื่ อ ผูที่ ไดรั บ การสรรหา
กรรมการสวนราชการจํานวน ๔ คน กรรมการผูแทนองคกรชุมชนจํานวน ๓ คน และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๖ คน พรอมคําแนะนําวาควรแตงตั้งผูใดเปนประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๒ คน (ขอ ๑๐)
๒. ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ลงวันที่ ๑๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จะนํ า มาใช บั งคั บ แทนระเบี ย บตามมาตรา ๑๔ วรรคสาม แห ง พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดหรือไม
๓. คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่ไดรับการสรรหาตามประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนฯ ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนได
หรือไม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะดําเนินการอยางไรตอไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) แลว เห็นวา มีประเด็นที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนวา ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จะชอบดวยกฎหมายหรือไม

๓
เนื่องจากมิไดออกเปนระเบียบตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสาม แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ในปญหานี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เห็น
วา การออกกฎหมายลําดับรองของฝายบริหารจะออกในรูปแบบใด และมีขั้นตอนหรือวิธีการในการ
ออกอยางไรนั้น จะเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาอันเปนกฎหมาย
แมบท ซึ่งจะมีการกําหนดรูปแบบและขั้นตอนหรือวิธีการในการออกแตกตางกันตามความสําคัญและ
เนื้อหาของเรื่อง โดยอาจจะออกในรูปแบบพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศ แลวแตกรณี เมื่อมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดกําหนดใหการจัดตั้งองคการมหาชนกระทําโดยการตราพระราชกฤษฎีกา และมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
(๔) ประกอบกับมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง กําหนดใหระบุเรื่องคณะกรรมการไวในพระราชกฤษฎีกา
๑

มาตรา ๑๔ ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน”

ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่ไดรับการสรรหาซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงดานการพัฒนาชุมชนหรือดานการบริหารองคกร
(๒) กรรมการสว นราชการหรือ หนว ยงานที่เ กี่ยวของ จํา นวนสี่ คน ไดแก ผู แทนสํานั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนกรมการพัฒนา
ชุมชน และผูแทนการเคหะแหงชาติ
(๓) กรรมการผูแทนองคกรชุมชน จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่ไดรับ
การสรรหาจากตัวแทนขององคกรชุมชน
(๔) กรรมการผูท รงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากบุคคลทีไ่ ดรบั การสรรหา
ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานการพัฒนาชุมชน ดานการบริหารองคกร ดานการเงิน หรือดานอื่น
อันเปนประโยชนแกกจิ การของสถาบัน และเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐอยาง
นอยหนึง่ คน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม (๑) (๓) และ (๔) ใหเปนไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
๒
มาตรา ๕ เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทํา บริก าร
สาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมแตกตางไปจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดย
มีความมุง หมายใหมกี ารใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเปนองคการมหาชน
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตนิ ก้ี ไ็ ด
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๗ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการมหาชนตามมาตรา ๕ อยางนอยจะตองมีขอความ
ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง
การพนจากตําแหนงของกรรมการ รวมทัง้ อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๑๙ ใหมคี ณะกรรมการของแตละองคการมหาชน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการ โดยมีองคประกอบตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและ
เลขานุการ
ฯลฯ
ฯลฯ

๔
จัดตั้ งองคการมหาชนดวย โดยมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม แห ง พระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดรูปแบบและขั้นตอนหรือวิธีการในการออก
กฎหมายลํ าดับรองดังกลาวไว ว า ใหเปน ไปตามระเบี ยบที่รัฐมนตรีกํา หนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกร
ชุ ม ชน และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการสถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชนจึ ง ต อ งให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผู ออก โดยคณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเปนผูใหคําแนะนํา และใหออกเปนระเบียบ การที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน โดย
ออกเปนประกาศกระทรวง มิไดกระทําในรูปแบบของระเบียบตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๔ วรรคสาม
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนฯ จึงเปนกรณีที่ไมไดกระทําใหถูกตองตาม
รูปแบบที่กฎหมายกําหนดไว ดังนัน้ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจะตองดําเนินการแกไขใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๔ วรรคสาม แหงพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไป ทั้งนี้ จะตอง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนใหมีความเหมาะสม โปรงใส เปนกลาง และ
เปนที่ยอมรับกันได
เมื่อไดวินิจฉัยแลววาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงไมจําเปนตองวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีก

ลงชื่อ พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๔๗
ศศิธร/อมราลักษณ ตรวจทาน

๕

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

