เรื่องเสร็จที่ ๓๒๕/๒๕๕๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ปญหาขอกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗

สํ า นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค ค วามรู (องค ก ารมหาชน) หรื อ สบร. ได มี
หนังสือที่ สบร. ๐๓/๑๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา
สบร.ไดรับแจงผลการตรวจสอบประจําปจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตามหนังสือที่
ตผ ๐๐๑๕/๑๙๔๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง การตรวจสอบประเมินผลสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) และหนวยงานเฉพาะดาน ซึ่ง สตง. ไดตั้งขอสังเกตวาพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไวเกิน
กฎหมายแมบท หรือขัดแยงกับพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสรุปได ดังนี้
(๑) การกําหนดใหหนวยงานเฉพาะดานและผูปฏิบัติงานในหนวยงานเฉพาะดานไม
ตองอยูภายใตการบริหารกิจการของ สบร. ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๙ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูฯ เปนการกําหนดที่ขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน ที่กําหนดคําจํากัด
ความของหนวยงานเฉพาะดานวาเปนหนวยงานภายในของ สบร. และที่กําหนดใหคณะกรรมการ
บริหารสามารถจัดตั้งหนวยงานเฉพาะดานเปนหนวยงานภายในของ สบร.
(๒) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูฯ ไมไดกําหนด
ฐานะของ สบร. ไวตามพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ จึงตองไปใชบังคับตามบทบัญญัติมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ ที่กําหนดใหองคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐและเปนนิติ
บุคคล ดังนั้น หนวยงานเฉพาะดานซึ่งเปนหนวยงานภายในของ สบร. และไมไดเปนองคการมหาชน
จึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
(๓) บทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรูฯ ที่กําหนดใหคณะกรรมการบริหารจัดตั้งหนวยงานเฉพาะดานเปนหนวยงาน
ภายในของ สบร. มาตรา ๒๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารหนวยงานเฉพาะ
ดานและมาตรา ๒๙ วรรคทาย กําหนดใหหนวยงานเฉพาะดานมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการ
งบประมาณ และบรรจุแตงตั้ง หรือดําเนินการอื่นเกี่ยวกับบุคลากรของหนวยงานเฉพาะดานโดยอิสระ
สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๘๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ภายใตกรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนด นั้น เปนการกําหนดที่ไมอยูในกรอบของ
พระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ มาตรา ๗ (๓) ถึง (๑๑) และไมเปนไปตามมาตรา ๗ วรรคสอง ที่
กําหนดใหขอความตาม (๓) ถึง (๑๑) ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน จะตองอยูภายใต
กรอบของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารมหาชนฯ เว น แต ก รณี ที่ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเปนอยางอื่นได เนื่องจากการกําหนด
ขอความดังกลาวพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ ไมไดกําหนดใหพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกําหนด
ขอความเปนอยางอื่นได ดังนั้น บทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกลาวจึงเปนการบัญญัติที่เกินกรอบมาตรา
๗ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ
(๔) การที่มาตรา ๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรูฯ กําหนดใหหัวหนาหนวยงานเฉพาะดานเปนผูแทน สบร. นั้น ขัดแยงกับมาตรา ๓๓ แหง
พระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ ที่กําหนดวาในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการ
องคการมหาชนเปนผูแทนขององคการมหาชน และผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงาน
เฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งการเปนผูแทนของ
องคการมหาชน เปนเรื่องของผูอํานวยการองคการมหาชนและไมมีบทบัญญัติใหพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูฯ กําหนดเปนอยางอื่น
(๕) บทบัญญัติในมาตรา ๒๓ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรูฯ ที่กําหนดอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการและใหเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุก
ตําแหนง เวนแตผูปฏิบัติงานในหนวยงานเฉพาะดาน และผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน นั้นไม
เปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ พระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ ที่กําหนดใหผูอํานวยการเปน
ผูบั งคั บบั ญชาเจาหนาที่ และลู กจ างขององค การมหาชนทุ กตํ าแหน ง ทําให การบริห ารกิจการและ
บุคลากรของหนวยงานเฉพาะดานขาดการควบคุมกํากับดูแลที่ดี และขาดการกลั่นกรองหรือขาด
ขอคิดเห็นจากผูอํานวยการ สบร. ซึ่งทําใหการบริหารและการใชจายเงินของหนวยงานเฉพาะดานไม
เกิดประสิทธิภาพ
จากประเด็นปญหาขอกฎหมายตามผลการตรวจสอบของ สตง. เกี่ยวกับความชอบ
ดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
พ .ศ. ๒๕๔๗ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว จ ะเป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ขั ด หรื อ แย ง และเกิ น กรอบของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม อยางไร และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินงานของ สบร. จึงขอความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาในประเด็น ดังตอไปนี้
(๑) บทบั ญญัติในมาตรา ๒๓ แห งพระราชกฤษฎี กาจัดตั้ งสํานั กงานบริหารและ
พั ฒนาองค ค วามรู ฯ ที่ กํ า หนดยกเว น อํ านาจของผูอํ า นวยการในการบั งคั บบั ญ ชาผู ปฏิ บัติ งานใน
หนวยงานเฉพาะดานและผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน นั้น เปนการบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ หรือไม อยางไร

๓
(๒) บทบัญญัติในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ วรรคทาย แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูฯ ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการบริหารจัดตั้ง
หนวยงานเฉพาะดานเปนหนวยงานภายในโดยการออกประกาศจัดตั้ง กําหนดวัตถุประสงค อํานาจ
หนาที่และวิธีการบริหารงาน และใหหนวยงานแตละแหงมีคณะกรรมการทําหนาที่บริหาร รวมถึงให
หนวยงานเฉพาะดานมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการงบประมาณและบรรจุแตงตั้งหรือดําเนินการอื่น
เกี่ยวกับบุคลากรของหนวยงานเฉพาะดานโดยอิสระภายใตกรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด นั้น เปนการบัญญัติที่เกินกวากรอบของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ
หรือไม อยางไร
(๓) บทบัญญัติ ในมาตรา ๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ งสํานั กงานบริ หารและ
พัฒนาองคความรูฯ ที่บัญญัติเปนขอยกเวนใหคณะกรรมการบริหารมอบอํานาจใหผูเปนหัวหนา
หนวยงานเฉพาะดานกระทําการใดในนามของ สบร. รวมทั้งมอบอํานาจตอ นั้น เปนการบัญญัติที่ขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ หรือไม อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลวเห็นวากรณีนี้
เปนประเด็นปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการจัดตั้งองคการมหาชน วาขัดหรือแยงกับหลักการและบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนกฎหมายแมบทหรือไม อยางไร และเปนประเด็นสําคัญที่จะตองไดรับ
การพิจารณาวินิจฉัยโดยรอบคอบเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการพิจารณาจัดตั้ง และกําหนดโครงสรางการ
บริหารงานขององคการมหาชนอื่น ๆ ตอไป ซึ่งสมควรรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะอื่น ด วย จึ ง มี ม ติใ หเ สนอตอ เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี กาเพื่ อให นํา เรื่ องดั งกลาวเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒ ประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษ ตามนัย
ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง๑ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๒๒
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ และคณะที่
๒) ได พิ จ ารณาข อ หารื อ ดั ง กล า วประกอบกั บ ได รั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง จากผู แ ทนสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (สํานักงาน ก.พ.ร.) และผูแทนสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ
มหาชน) แลวมีความเห็นดังนี้

๑

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดานหรือตองการความรอบคอบในการ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหกรรมการกฤษฎีกาสองหรือสามคณะมา
ประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษก็ได
ฯลฯ
ฯลฯ

๔
ประเด็นที่หนึ่ง ที่วา บทบัญญัติในมาตรา ๒๓๒ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
บริ ห ารและพั ฒ นาองค ค วามรู (องค ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ กํ า หนดยกเว น อํ า นาจของ
ผูอํานวยการในการบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานในหนวยงานเฉพาะดานและผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบ
ภายในนั้น จะเปนการบัญญัติที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในมาตรา ๓๑๓ แหงพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม เห็นวา โดยที่มาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ บัญญัติ

๒

มาตรา ๒๓ ผู อํ า นวยการมี ห น า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของสํ า นั ก งานให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคของสํานักงาน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ นโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี และเปน
ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูปฏิบัติงานในหนวยงานเฉพาะดานและผูดํารงตําแหนงผู
ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริหารในการบริหารกิจการของสํานักงาน
๓
มาตรา ๓๑ ผู อํ า นวยการมี ห น า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การองค ก ารมหาชนให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคขององคการมหาชน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และ
เปนผูบังคับบัญชา เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนทุกตําแหนง
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององคการมหาชน
๔
มาตรา ๗ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามมาตรา ๕ อยางนอยจะตองมีขอความ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อขององคการมหาชน
(๒) ที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญ
(๓) วัตถุประสงค และอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคขององคการ
มหาชน
(๔) องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง
การพนจากตําแหนงของกรรมการ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(๕) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจ
หนาที่ของผูอํานวยการ
(๖) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเจาหนาที่ขององคการมหาชน
(๗) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน
(๘) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่น
(๙) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน
(๑๐) การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีที่องคการมหาชนตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการอยางใดอยาง
หนึ่งเปนการเฉพาะกิจ หรือตั้งขึ้นโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
(๑๑) ขอกําหนดอื่นๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการขององคการมหาชนดําเนินการไปไดโดยเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
(๑๒) รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

๕
ใหการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งองคการมหาชนตามหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดไวตองอยูในกรอบ
ของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเปนอยางอื่นได ก็ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานั้น และเมื่อการใชอํานาจบังคับ
บัญชาของผูอํานวยการ มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ ไดมีบทบัญญัติไวแลววา ให
ผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนทุกตําแหนง โดยมิไดกําหนด
บทยกเวนใหไปกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนเปนอยางอื่นไดการที่มาตรา ๒๓
แห ง พระราชกฤษฎี ก าฯ ได บั ญ ญั ติ เ ป น ข อ จํ า กั ด การใช อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาของผู อํ า นวยการว า
ผูอํานวยการไมมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานเฉพาะดาน ซึ่ง
เปนหนวยงานภายในของ สบร. เอง ทําใหผูอํานวยการไมอาจใชอํานาจบังคับบัญชาไดทุกตําแหนง
จึงเปนการบัญญัติที่แตกตางไปจากมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวและขอความที่จํากัด
อํานาจของผูอํานวยการจึงไมมีผลใชบังคับ
ส ว นป ญหาการกําหนดยกเว นอํ านาจของผู อํ านวยการในการบัง คับบั ญชาผู ดํา รง
ตําแหนงผูตรวจสอบภายใน นั้น เห็นวา มาตรา ๓๙ วรรคสอง๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ
บัญญัติใหผูตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหาร ดังนั้น การที่มาตรา ๓๕
๖
แหงพระราชกฤษฎีกาฯ บัญญัติใหผูตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหาร
เชนเดียวกัน และมาตรา ๒๓ ไดบัญญัติยกเวนการบังคับบัญชาผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตาม
มาตรา ๓๕ วรรคสอง เพื่ อ ให รั บ กั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ จึ ง เป น การบั ญ ญั ติ ที่ ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติแลว
สําหรับขอหารือในประเด็นที่สอง และประเด็นที่สาม นั้น เปนปญหาที่เกี่ยวพันกับ
การใชอํานาจบริหารงานทั่วไป และการบังคับบัญชาของผูอํานวยการ เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่ง
แลววา การบัญญัติยกเวนอํานาจของผูอํานวยการในการบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานในหนวยงานเฉพาะ
การกําหนดตาม (๓) ถึง (๑๑) ตองอยูภายในกรอบของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
ในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเปนอยางอื่นได ก็ใหเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกานั้น
๕
มาตรา ๓๙
ฯลฯ
ฯลฯ
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานขององคการมหาชนทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด เวนแตพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
๖
มาตรา ๓๕ การบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งานให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากลตามแบบและหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบอยางนอยปละครั้ง
ใหมีผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้น
ตรงตอคณะกรรมการบริหารตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด

๖
ดานตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ
มหาชน)ฯ เปนการบัญญัติที่แตกตางจากมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชนฯ และไมมี
ผลใชบังคับ ยอมทําใหมีผลกระทบกับโครงสรางการบริหารจัดการของ สบร. ทั้งระบบ รวมทั้งใน
ประเด็นตามขอหารือดวย ซึ่ง สบร. ควรจะดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาใหถูกตองและ
สอดคลองกันตอไป ดังนั้น จึงไมจําเปนที่จะตองวินิจฉัย
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๕๑

