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แนวความคิดในการสถาปนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระขึ้นมา	 เพื่อทำา

หน้าท่ีตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและเป็นกลไกท่ีเข้าไปเติมเต็มช่องว่างในโครงสร้างการบริหาร	

ประเทศ	ผ่านการทำาหน้าท่ีดูแล	ควบคุม	วางกฎระเบียบ	ให้แก่กิจกรรมต่างๆ	ภายในรัฐ	ท้ังท่ี	

มีความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและท่ีจำาเป็นสำาหรับใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบ	

การทำางานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ	ของรัฐ	 โดยมีความมุ่งหมายหลักในการ	

ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเร่ิมมีการนำามาใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

เม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	และมีการปรับปรุง	

ให้มีความชัดเจนมากขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 โดย

กำาหนดสาระสำาคัญว่าด้วยเรื่ององค์กรตามรัฐธรรมนูญแยกเป็นหมวดเฉพาะ	 ปรับปรุงระบบ

สรรหาองค์กรตรวจสอบเพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง	

ตลอดจนการบัญญัติรับรองหลักการความเป็นอิสระทางด้านงบประมาณและการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้

	 อย่างไรก็ตาม	งานวิชาการท่ีทำาการรวบรวม	สังเคราะห์	และวิเคราะห์เก่ียวกับองค์กร	

ตามรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสภาพปัญหา	 เสถียรภาพ	 ความชอบธรรม	

ประสิทธิภาพประสิทธิผล	 ตลอดจนการบริหารงบประมาณขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่าง

ครบถ้วนและเป็นช้ินเดียวกันทุกองค์กรยังมีอยู่ไม่มาก	หนังสือเล่มน้ีทำาการศึกษาความสำาคัญ

และความเป็นมาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	7	องค์กร	ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่	 11	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ประกอบด้วย	คณะกรรมการการเลือกต้ัง	

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 คณะกรรมการ	

ตรวจเงินแผ่นดิน	องค์กรอัยการ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ	

และสังคมแห่งชาติ	ตลอดจนสภาพปัญหา	เสถียรภาพ	ความชอบธรรม	ประสิทธิภาพประสิทธิผล	

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 และการบริหารงบประมาณขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

ดังกล่าว	โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานวิจัย	เอกสารท่ีเป็นทางการและเอกสารอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	

ที่มีการศึกษารวบรวมไว้ก่อนหน้าแล้วเป็นหลัก	 โดยเฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	และ

มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่ียวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	ในบางประเด็น	

ผลการศึกษาสรุปได้	ดังนี้

1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 1.1  เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระที่ถูกกำาหนดขึ้น	 เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่ง

ในการปฏิรูปการเมือง	 โดยมีเป้าหมายหลักคือ	 การทำาให้ระบบการเลือกตั้งหรือการเข้าสู่

อำานาจรัฐเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม	ทั้งนี้มีอำานาจหน้าที่หลักในการควบคุมตรวจสอบ	

และจัดการเลือกต้ัง	รัฐธรรมนูญกำาหนดโครงสร้าง	ท่ีมา	และองค์ประกอบ	รวมถึงหลักประกัน	

ความเป็นอิสระ	 	 และเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่	 จึงนับเป็นกลไกการตรวจสอบแรกของ

ระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐในส่วนของการสร้างความสุจริตและโปร่งใสในกระบวนการ

เข้าสู่อำานาจรัฐซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสุจริตในระบบการเมืองการปกครองโดยรวม		

	 1.2  สภาพปัญหา 

	 จากปัญหาความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบการเลือกต้ัง	จาก	

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีค่อนข้างมาก	 มีอำานาจทั้งในเชิงนิติบัญญัต	ิ

โดยการออกกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	อำานาจบริหารเพื่อให้เป็นไปตามกฎ	ระเบียบ	และ

ข้อบังคับที่ออก	 และอำานาจตุลาการคือ	 การวินิจฉัยชี้ขาดเมื่อมีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ดำาเนินการ

ตามกฎ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับ	จึงเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ท่ีสำาคัญเก่ียวกับความชอบธรรม	

ในอำานาจหน้าท่ี	คือ	คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอำานาจหน้าท่ีท่ีเข้าข่ายการใช้อำานาจนิติบัญญัติ	

อำานาจบริหาร	 และอำานาจตุลาการหรือก่ึงตุลาการ	 ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยและหลักการ	

แบ่งแยกอำานาจอธิปไตย	 (Separation	of	Power)	อย่างไรก็ตาม	มีมุมมองทางวิชาการที่เห็น

ต่างว่า	ภายใต้หลักการแบ่งแยกการใช้อำานาจอธิปไตย	และหลักนิติรัฐ	 ว่าเป็นลักษณะการใช้

อำานาจและรูปแบบของการกระทำาที่หลากหลายเช่นนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในองค์กรของฝ่าย

บริหาร	 เป็นการใช้อำานาจในทางปกครอง	 ถือว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นองค์กรของรัฐ

ฝ่ายบริหารประเภทหนึ่งซึ่งใช้อำานาจบริหาร	(Executive	Power)	

 1.3  ประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 จากผลการศึกษาประเมินผลการทำางานพบว่า	 ในด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง	

คณะกรรมการการเลือกต้ังยังขาดหลักปรัชญาซ่ึงเป็นฐานในการกำาหนดเกณฑ์ต่างๆ	ท่ีเป็นธรรม	

แต่ควรมีการพัฒนาเร่ืองการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิ	 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น	 ส่วนด้านการสืบสวนสอบสวน	 วินิจฉัย	 และดำาเนินคด	ี	
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ยังขาดกรอบเวลาในการดำาเนินการให้รวดเร็ว	ขาดกฎหมายและระเบียบที่มีมาตรฐานชัดเจน	

โปร่งใส	 เป็นธรรม	 และเปิดเผยต่อสาธารณะ	 การดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย	 ไม่มีหลักประกันสิทธิ	 เสรีภาพและความปลอดภัยของประชาชน	

ผู้แจ้งเหตุทุจริตหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้ง	

	 นอกจากน้ี	ผลการศึกษาติดตามและประเมินการใช้อำานาจหน้าท่ีพบว่า	คณะกรรมการ	

การเลือกตั้งให้ความสำาคัญกับการแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังมากกว่า

บทบาทอำานาจหน้าท่ีในด้านอ่ืนๆ	ทรัพยากรส่วนใหญ่ท้ังทรัพยากรบุคคล	งบประมาณถูกใช้ไป	

เพื่อการดังกล่าว	 แต่ให้ความสำาคัญกับบทบาทด้านการส่งเสริม	 สนับสนุนหรือประสานงาน

เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน	 รวมไปถึงบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนค่อนข้างน้อย	 ส่วนการใช้อำานาจควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งพบว่า	 การ	

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองเป็นไปในลักษณะต้ังรับ		

มีการตรวจสอบจากบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังที่เสนอโดยพรรคการเมืองและผู้สมัคร		

ซึ่งเป็นการยากที่จะพิสูจน์ความผิดว่ามีการใช้จ่ายเกินวงเงินหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง

ดังกล่าว	

 1.4  ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงในส่วนของอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	

การเลือกตั้งให้ได้ดุลยภาพ	 ซึ่งหมายความถึงการมอบอำานาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ในด้านต่างๆ	 อย่างเพียงพอ	 เพื่อเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ที่ต้องการทำาให้การเลือกตั้งหรือ	

การเข้าสู่อำานาจรัฐเป็นไปอย่างสุจริตเท่ียงธรรม	 มิให้มีอำานาจอ่ืนเข้ามาแทรกแซงหรือครอบงำา	

ในการใช้อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายต้อง

กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ให้เพียงเท่าที่จำาเป็นต่อการบรรลุเจตนารมณ์ของการปฏิรูป

การเมืองเท่านั้น	 ในขณะเดียวกันต้องกำาหนดให้มีกลไกมาตรการตรวจสอบการใช้อำานาจ

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำานาจในฐานะองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ		หรือการใช้อำานาจออกกฎเกณฑ์กติกาซึ่งนับเป็นกฎหมายลำาดับรอง	หรือแม้แต่

อำานาจวินิจฉัยชี้ขาด	 ที่ต้องพิจารณาทบทวนมิให้เข้าลักษณะเป็นอำานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งโดยหลักสากลนั้น	 การ	

กล่าวหา	การสืบสวนสอบสวน	การไต่สวนข้อเท็จจริง	และการวินิจฉัยช้ีขาด	ต้องมีหลักประกัน	

การต่อสู้หรือแก้ข้อกล่าวหา	 และผู้ที่มีความชอบธรรมในการใช้อำานาจวินิจฉัยชี้ขาดต้องมิใช่	

ผู้มีส่วนได้เสียกับกรณีนั้นๆ			

2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 2.1  เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 ได้ถือกำาเนิดมาพร้อมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พุทธศักราช	2540	ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญออกแบบองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้

มีบทบาทในการทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจรัฐ	 โดยการมีบทบาทเน้นการ

ตรวจสอบและรายงานข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำานาจ

จากเจ้าหน้าที่รัฐ		ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2550	 หน่วยงานนี้ถูกกำาหนดให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 โดยเปลี่ยนชื่อจากผู้ตรวจ

การแผ่นดินของรัฐสภามาเป็น	 “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”	 โดยเพิ่มบทบาทอำานาจให้พิจารณาและ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำาร้องเรียน	 รวมถึงดำาเนินการตรวจสอบจริยธรรมของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 2.2  สภาพปัญหา 

	 ข้อถกเถียงเรื่องที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 โดยเฉพาะกรณีองค์ประกอบของ

กรรมการสรรหา	 ที่ถูกโจมตีว่าขาดการยึดโยงกับภาคประชาชน	 และปัญหาความซ้ำาซ้อนใน

อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 คือ	 ปัญหา

ความซ้ำาซ้อนการทำางานด้านการคุ้มครองสิทธิ	 ซ่ึงคาบเก่ียวของอำานาจหน้าท่ี	 รวมไปถึงความ	

ไม่ชัดเจนของภารกิจขององค์กรอิสระในการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน	 ท้ังน้ี	 มีแนวโน้ม	

ท่ีจะเกิดความซ้ำาซ้อนกันมากย่ิงข้ึน	เพราะการทำางานส่วนใหญ่ของท้ังสององค์กร	มักเก่ียวข้อง	

กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่มีปริมาณมากและมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังพบว่า	 ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนที่ส่งเข้ามา	

มักมีลักษณะที่ก้ำากึ่งระหว่างการละเมิดสิทธิและกระทำาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

	 2.3  ประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมุ่งการแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี	 หรือเยียวยาปัญหาเรื่อง	

ร้องเรียนเป็นรายกรณี	ขาดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ	การดำาเนินการเชิงรุกยังมีน้อย	ส่งผลให้	

เกิดประเด็นการร้องเรียนซ้ำา	 ขาดการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึก	 มักจะรอการชี้แจงข้อเท็จจริง

จากหน่วยงานที่ถูกร้องเป็นหลัก	ผลการวินิจฉัยในบางกรณียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง



10        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        11

เรียนของประชาชนได้	 ส่วนบทบาทอำานาจหน้าที่พบว่า	 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำานาจเพียงให้

คำาแนะนำาหรือให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานตามผลการวินิจฉัย	ไม่มีอำานาจเข้าไปจัดการแก้ไข

ข้อบกพร่องได้เอง	ไม่มีอำานาจสั่งการ	หรือลงโทษผู้กระทำาผิด	ที่ไม่ปฏิบัติตามคำาวินิจฉัย	ทั้งนี้

ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดำาเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง	

ร้องเรียนของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้มาร้องเรียน	

เท่าที่ควร	 อีกทั้งพบว่า	 สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ประสบปัญหาทั้งในเรื่องโครงสร้าง	

บทบาทอำานาจหน้าที่	การดำาเนินการตามบทบาทอำานาจหน้าที่	อาทิ	โครงสร้าง	พบว่า	การ

กำาหนดภารกิจของกลุ่มงานในโครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน	 ทำาให้บางภารกิจมีความซ้ำาซ้อน	

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	อันทำาให้การปฏิบัติภารกิจไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญมากนัก	ทำาให้สภาพปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมอันเกิดจาก

การละเมิดสิทธิ	หรือกระเทือนสิทธิของประชาชนจากผู้ใช้อำานาจรัฐ	ยังไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลง	

หรือหมดไปโดยง่าย

	 2.4  ข้อเสนอแนะ

	 เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถสร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งในสังคม

ได้อย่างยั่งยืน	 ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นสถาบันที่เป็นผู้ช่วยเหลือ

ประชาชน	 โครงสร้างของสำานักงานจะต้องมีลักษณะการกระจายอำานาจการบริหารและ

กระจายอำานาจการตัดสินใจมากขึ้น	 ต้องลดความซ้ำาซ้อนของภารกิจ	 รวมถึงแยกงานบาง

อย่างออกจากกัน	เนื่องจากการรวมงานจะทำาให้ประสิทธิภาพลดลงได้

	 การบริหารจัดการต้องใช้หลักการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ	 หรือการจัดการเชิง	

กลยุทธ์	 เน้นบทบาทการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบ	 จัดให้มีเครือข่ายการทำางานร่วมกับ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในเชิงกฎหมายนั้นควรให้มีอำานาจในการกำาหนดให้บุคคลที่ไม่ให้ความ

ร่วมมือมีความผิด	เช่นเดียวกับการละเมิดอำานาจศาล	มีอำานาจในการกำาหนดวิธีการชั่วคราว

ให้ระงับการกระทำาการ	 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 หรือพยานที่มาให้ข้อ

เท็จจริงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน	ควรกำาหนดให้มีอายุความแห่งคดีหยุดลงระหว่างการพิจารณา	

อำานาจในการฟ้องร้องคดีแก่เจ้าหน้าที่ที่กระทำาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 รวมถึงกำาหนดให้

หน่วยงานของรัฐต้องดำาเนินการตามคำาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินทุกกรณี	เป็นต้น

3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 3.1  เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระ	

ซ่ึงถูกกำาหนดให้มีอำานาจหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐด้านต่างๆ	 โดยทำาหน้าท่ี	

ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและจัดทำารายงานพร้อมเสนอความเห็นเพ่ือการพิจารณาถอดถอน

หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 เป็นกลไกการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่นในส่วนของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน	 และความร่ำารวยผิดปกติ	 หรือ	

ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่อาจชี้แจงได้	 การควบคุมตรวจสอบในด้านการมีผลประโยชน์ขัดกัน	

รวมถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมด้วย		

	 3.2  สภาพปัญหา 

	 หากพิจารณาในกรอบของเรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติเข้าไปมีอำานาจหน้าที่	 อาจเข้าใจว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติมีอำานาจมาก	 มีอำานาจในทุกระบบและกลไกการตรวจสอบที่มีอยู่ทั้งหมด	 อย่างไร

ก็ตาม	เมื่อพิจารณาถึงความจำาเป็นและความต้องการปฏิรูปการเมือง	ซึ่งจะบรรลุผลสำาเร็จได้	

ต้องปฏิรูประบบการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐทั้งหมด	 เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบอิสระ

ที่สามารถตรวจสอบ	 การใช้อำานาจรัฐทุกมิติ	 กลไกการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐโดยคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินับว่ามีประโยชน์ต่อสังคมไทย	 ที่ทำาให้มี	

การตรวจสอบและลงโทษผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 กรณีมีการทุจริต

ต่อหน้าที่	 การกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 หรือความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม	 หรือกรณีร่ำารวยผิดปกติ	 รวมไปถึงผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองอื่นๆ	 ทั้งระดับ

ชาติและระดับท้องถิ่น	 แม้ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ด้วยมีปัญหาและข้อจำากัดบางประการก็ตาม	

ด้วยเหตุผลความจำาเป็น	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 จึงยังคง

บทบัญญัติองค์กรนี้ไว้

	 3.3  ประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจหน้าท่ีเป็นการเฉพาะ	

หรือเรียกว่าเป็นองค์กรไต่สวนข้อเท็จจริง	 ทำาหน้าท่ีไต่สวนข้อเท็จจริง	 รวบรวมพยานหลักฐาน	
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และจัดทำารายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อองค์กรที่มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาด	 เช่นนี้จะเห็นว่า

ลักษณะการใช้อำานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 มิได้เป็น	

แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเป็นท่ีสุด	 การกำาหนดให้มีหลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลาง	

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เป็นไปเพ่ือ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแสดงบทบาทอำานาจหน้าท่ี	 ซ่ึงต้องตรวจสอบ	 “ผู้มีอำานาจรัฐ”	

ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	ผู้พิพากษาตุลาการ	กรรมการในองค์กรอิสระท้ังหลาย	

รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง	บุคคลดังกล่าวมิใช่บุคคลธรรมดาเช่นประชาชนทั่วไป	จึงมีความ

เหมาะสมและมิได้เกินความจำาเป็นอย่างใด	 การใช้อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ต้องอยู่ในกรอบและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

กำาหนด	และจากการศึกษาพบว่ามีการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	

การทุจริตแห่งชาติในทุกมิติ		ระบบและกลไกการตรวจสอบทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถูกกำาหนดให้

ต้องตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในฐานะเป็นองค์กร	

ผู้ใช้อำานาจรัฐด้วยเช่นกัน	 ยิ่งไปกว่านั้น	 โทษสำาหรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติหนักเป็นสองเท่าเลยทีเดียว	 และในทางปฏิบัติคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ถูกตรวจสอบและถูกลงโทษมาแล้ว

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษาพบว่ามีข้ออ่อนในประเด็นความชอบธรรมในการใช้	

อำานาจหน้าที่	 โดยเฉพาะการควบคุมตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองที่มีที่มาจาก

การเลือกตั้ง	 ในฐานะ”ผู้แทนปวงชน”	 	 ในขณะที่มีที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยังมีจุดยึดโยงกับประชาชนหรือมีส่วนร่วมของ	

ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆ	ในระดับค่อนข้างน้อย	(แม้ว่ามีอำานาจเต็มจากการท่ีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมายสูงสุดมอบอำานาจให้ก็ตาม)	

	 3.4  ข้อเสนอแนะ

	 แม้ว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ	

ทุจริตแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่	 มีหลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลาง	 ที่เหมาะสมและ

ได้สัดส่วนตามความจำาเป็นของบริบทสังคมและมีเหตุมีผล	 ไม่ขัดแย้งกับหลักการและทฤษฏี

การแบ่งแยกอำานาจแต่อย่างใด	 	 และมีดุลยภาพกับการถูกตรวจสอบการใช้อำานาจเนื่องจาก

มีอำานาจที่กว้างขวางในทุกมิติจึงต้องถูกตรวจสอบการใช้อำานาจในทุกมิติเช่นเดียวกัน	

4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 4.1 เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 การตรวจเงินแผ่นดินได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 กำาหนดให้เป็นความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจวางนโยบาย

การตรวจเงินแผ่นดิน	 กำาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจแผ่นดิน	 ให้คำาปรึกษา

และคำาแนะนำา	 เสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	 และมี

อำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระ	 เพื่อทำาหน้าที่วินิจฉัย

การดำาเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน	 การคลัง	 และการงบประมาณ	 และให้คดีที่พิพาท

เกี่ยวกับคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าว	 เป็นคดี	

ที่อยู่ในอำานาจของศาลปกครอง	 โดยมีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็น	

กลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ดังกล่าว		

	 4.2  สภาพปัญหา 

	 การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 จะต้อง

ดำาเนินไปภายใต้บทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	

301	 ซึ่งระบุว่า	 ให้ดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	

คร้ังแรกตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี	โดยในบทเฉพาะกาล	มาตรา	301	ยังได้บัญญัติไว้ว่า	

โดยที่ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้

ใช้อำานาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ซึ่งส่งผลให้ผู้ดำารงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำาหน้าที่ทั้งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินควบคู่กันไป	 เป็นลักษณะให้บุคคลผู้เดียวดำารงตำาแหน่ง

ระดับสูงและทำาหน้าที่เสมือนหนึ่งคณะกรรมการ	 ซึ่งมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม

ของบทบัญญัติดังกล่าว	 แต่ปัญหาทวีความซับซ้อนเมื่อตำาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้น

ได้ว่างลงเน่ืองจากผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเดิมได้พ้นจากตำาแหน่งเน่ืองจาก

มีอายุอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์ตั้งแต่	พ.ศ.	2553	ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนได้	
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ทำาให้ในขณะนี้	 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องทำาหน้าที่รักษาการผู้ว่าการตรวจเงิน	

แผ่นดินจนถึงปัจจุบัน	โดยท้ังองค์กรตรวจเงินแผ่นดินของไทย	ไม่มีท้ังคณะกรรมการตรวจเงิน	

แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่เลย

	 ปัญหาอำานาจในการตรวจสอบที่ซ้ำาซ้อนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 เช่น	อำานาจในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน	ทรัพย์สินอื่น	หรือการจัดซื้อ	

จัดจ้างตามแผนงาน	ซ่ึงเป็นอำานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินน้ัน	ตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2542	มาตรา	14	ก็กำาหนด

ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ต่างก็มีอำานาจในการตรวจสอบ

เรื่องดังกล่าวเช่นกัน	

	 4.3  ประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 การไม่มีฝ่ายที่จะบริหารนโยบายระดับสูงของหน่วยงานโดยเฉพาะขณะนี้	 แทบ

จะเกิดภาวะ	 “สุญญากาศ”	 ทางองค์อำานาจขององค์กรตรวจเงินแผ่นดิน	 เรื่องนี้จึงเป็นความ

จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรีบดำาเนินการให้สำาเร็จลุล่วงให้ได้โดยเร็วท่ีสุด	 และประเด็นสำาคัญอยู่ท่ี	

การวางบทบาทของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินว่า	 ควรวางบทบาทในระบบการตรวจสอบ

อย่างไร	 และควรจะมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีอำานาจใกล้เคียงกันอย่างไรไม่ให้	

เกิดความซ้ำาซ้อนในการดำาเนินงาน	 เพราะจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง

 4.4  ข้อเสนอแนะ

	 หลักสำาคัญที่ทำาให้ระบบการตรวจเงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพนั้น	 ประชาชนมีความ

มั่นใจในการใช้จ่ายเงินของรัฐว่าดำาเนินการไปอย่างถูกต้อง	คือ	หน่วยงานตรวจเงินแผ่นดิน

ต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลาง	ซึ่งปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะ

ดังกล่าว	จำาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสะท้อนปรัชญาและเกื้อหนุนให้การดำาเนินงานเป็น

ไปได้อย่างสะดวก	และต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสม	และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่เป็นที่ยอมรับ		

5. องค์กรอัยการ

	 5.1  เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 “องค์กรอัยการ”	ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2550	 นี้	 มิได้อยู่ในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อำานาจอธิปไตยและเป็นอิสระจาก

ฝ่ายบริหาร	 ตุลาการและนิติบัญญัติตามความหมายที่แท้จริงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่

อย่างใด	แต่เป็นองค์กรหรือสถาบันทางการบริหารของฝ่ายบริหาร	(Independent	regulatory	

agency)	 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร

ท่ีมีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อจำากัด	

หลายประการอันเนื่องมาจากระบบบริหารราชการของฝ่ายบริหารเดิมเท่านั้น

 5.2  สภาพปัญหา

	 แม้องค์กรอัยการจะได้รับการกำาหนดให้เป็น	 “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”	 แต่มิใช	่

“องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”	 ทำาให้มีข้อจำากัดในการมีสิทธิเสนอร่างกฎหมายด้วยตนเอง		

อัยการจึงไม่มีอำานาจที่จะเป็นผู้เสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรขององค์กรอัยการ

เองต่อรัฐสภาได้โดยตรง	แต่ต้องกระทำาผ่านฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งข้อจำากัดนี้น่าจะ

เป็นการขัดต่อหลักความเป็นอิสระขององค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญ	 ที่กำาหนดไว้เป็นหลัก

ในมาตรา	 255	 ส่วนประเด็นการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

เป็นไปตามหลักการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย	 โดยเที่ยงธรรมและเหมาะสม		

เป็นไปตามหลักการใช้ดุลพินิจ	 อย่างไรก็ตาม	 ในเรื่องการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องนั้น	 ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องของอัยการ	 อาจทำาการฟ้องร้องพนักงานอัยการเจ้าของ

สำานวนว่ามิได้ใช้ดุลพินิจอยู่บนฐานของความสมเหตุสมผล	 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ซึ่งเป็น

ปัญหาที่องค์กรอัยการจะต้องหาจุดสมดุลและวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการสั่งฟ้องหรือไม่

ฟ้องคดี	

	 5.3  ประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 การงบประมาณและการบริหารงบประมาณขององค์กรอัยการ	 ความเป็นอิสระใน

เรื่องงบประมาณ	 งบประมาณขององค์กร	 เป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่งต่อการบริหารงานและปฏิบัติ

หน้าที่ขององค์กร	 เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำาเร็จตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ได้รัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	255	วรรคสอง	จึงกำาหนดให้องค์กรอัยการ	

มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการงบประมาณ	 แต่การนำาระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายและการ	

ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 การตรวจสอบและการอื่นใดนั้นมาใช้กับองค์กรอัยการ	 โดยระเบียบ

ว่าด้วยการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 การตรวจสอบและการอ่ืนใดของฝ่ายบริหาร	

ที่ใช้กับส่วนราชการดังกล่าว	 มีความสลับซับซ้อน	 ซ้ำาซ้อน	 มีขั้นตอนดำาเนินการมากมาย	

และบางกรณีอาจไม่เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรอัยการ	 จึงอาจทำาให้

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานขององค์กรอัยการลดน้อยลงไปได้	

	 5.4  ข้อเสนอแนะ

	 บทบาทอำานาจหน้าท่ีขององค์กรอัยการในประเทศไทยในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไป	

จากเดิมอย่างมาก	 องค์กรอัยการมิได้มีบทบาทหน้าที่ในฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	

หากแต่ยังมีบทบาทอำานาจหน้าท่ีในการดำาเนินคดีต่างๆ	 ตามรัฐธรรมนูญท่ีผ่านการตรวจสอบ	

มาจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอันเป็นองค์กรตรวจสอบ	ความสัมพันธ์เชิงอำานาจหน้าที่

กับฝ่ายบริหารขององค์กรอัยการไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	

ของพนักงานอัยการและองค์กรอัยการมีความเป็นอิสระไม่เฉพาะจากฝ่ายบริหารแต่ยังเป็น	

อิสระจากองค์กรอ่ืนๆ	อย่างแท้จริง	และโดยสภาพด้ังเดิมของอำานาจหน้าท่ีขององค์กรอัยการ	

ที่ต่างประเทศหลายๆ	 ประเทศล้วนยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ใช้อำานาจทางตุลาการ	 ดังนั้น	

องค์กรอัยการควรมีสถานะที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยควรกำาหนดสถานะให้องค์กร

อัยการไทยอยู่ในหมวดขององค์กรที่ใช้อำานาจทางตุลาการ	 โดยการกำาหนดหมวดศาลเป็น

หมวดองค์กรทางตุลาการ	และให้สถานะขององค์กรอัยการไว้ในหมวดองค์กรทางตุลาการ

6. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 6.1  เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2540	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	 คุ้มครอง	 และปกป้อง

สิทธิมนุษยชน	ต่อมาเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติก็ยังคงได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยมีอำานาจหน้าที่เพิ่มขึ้นในหลายประการ	

เช่น	 การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	 เป็นต้น	 แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือสถานะ	

ที่เปลี่ยนแปลงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

	 6.2  สภาพปัญหา 

	 ความซ้ำาซ้อนในคำาร้องกับหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ทางสำานักงานคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้มีการต้ังอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนต้ังแต่การส่งต่อ	 เพราะ	

ไม่ได้อยู่ในอำานาจ	และเห็นว่าควรให้หน่วยงานองค์กรอ่ืนรับพิจารณา	ท้ังน้ีพบว่าการทำาหน้าท่ี

ของคณะกรรมการสิทธิฯ	 มีความซ้ำาซ้อนกับการทำาหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นที่

มีหน้าที่ตรวจสอบ	ได้แก่	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการ

สตรี	เยาวชน	คนพิการ	แรงงาน	สิทธิชุมชน	สิ่งแวดล้อม	ซ้ำาซ้อนกับผู้ตรวจการแผ่นดินในด้าน

การรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของบุคคลด้านต่างๆ	

	 จากรายงานผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้า	 ปี	

2555	พบว่า	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นองค์กรอิสระที่ประชาชนเชื่อมั่นน้อย	

นอกจากนี้	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	 ประชาชน

ยังไม่ทราบถึงหน้าที่และการทำางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ขาดการให้

ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิของประชาชนอย่างเพียงพอ	 ส่งผลให้องค์กรไม่เป็นที่

รู้จักอย่างแพร่หลาย

 6.3  ประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 จากผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2545	-	2550	ได้รับเรื่องร้องเรียนที่

ร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหยิบยกเพื่อ
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ตรวจสอบ	รวมท้ังส้ิน	3,921	เร่ือง	และได้ทำารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

เสร็จสิ้นเป็นจำานวน	 607	 เรื่อง	 จำาแนกเป็นเรื่องที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 252	 เรื่อง	 ยุติ

การตรวจสอบ	75	เร่ือง	ยุติเร่ืองรวมท้ังมีการไกล่เกล่ียแก้ไขปัญหาแล้ว	275	เร่ือง	และส่งเร่ือง	

ต่อเนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่อยู่อำานาจหน้าที่	 หรือควรได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยองค์กรอื่น	

5	เรื่อง

	 อย่างไรก็ตาม	 ในการจัดทำารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมาพบว่า	 แม้พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 29	 จะกำาหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับแจ้ง

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ดำาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา

ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 และแจ้งผลการดำาเนินการให	้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ	 รวมทั้งกำาหนดให้ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงาน	

ไม่ดำาเนินการใดๆ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอรายงานดังกล่าวต่อ	

นายกรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการภายใน	60	วัน	และหากยังไม่มีการดำาเนินการใดๆ	อีก	คณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป	 ตามมาตรา	

30	และ	31	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542		

แต่กลับปรากฏว่า	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการดำาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาที	่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอจำานวนมาก

 6.4  ข้อเสนอแนะ

	 จากรายงานวิจัย	บทความ	และรายงานประจำาปี	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	ประมวลสรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้

	 1)	 คณะกรรมการสรรหา	 ควรมีภาคประชาสังคมซึ่งเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ	 (Non-

State	 actor)	 และสื่อมวลชน	 (Societal	 Actor)	 เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตามหลักของการสร้าง

ระบบความพร้อมรับผิดที่นำาภาคสังคมเข้ามาร่วมตรวจสอบ	(Social	Accountability)

	 2)	วางกรอบให้ชัดเจนว่า	“สิทธิมนุษยชน”	ควรจะมีความหมายและขอบเขตอย่างไร	

โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติท่ีผ่านมา	เช่น	ตามมาตรา	3	แห่งพระราชบัญญัติ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	บัญญัติให้	 “สิทธิมนุษยชน	มีความหมาย	

รวมถึง	สิทธิ	เสรีภาพ	ท่ีได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

	 3)	เม่ือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำาหน้าท่ีประสาน	หรือส่งเร่ืองต่อไปยัง	

หน่วยงานอื่นเพื่อคุ้มครอง	 หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ	 เรื่องก็จะเงียบหายไป	

โดยไม่มีคำาตอบ	 หรือดำาเนินการใดๆ	 ทั้งนี้เพราะกฎหมายมิได้ให้อำานาจบังคับการ	 ดังนั้นจึง

ต้องกำาหนดมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานท่ีได้รับช่วงการคุ้มครองหรือการช่วยเหลือผู้ท่ีถูกละเมิด	

สิทธิต้องทำาให้เกิดผลได้จริง	 อีกแนวทางหนึ่งอาจปรับปรุงที่การใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ	 การใช้ท่าทีที่ไม่มุ่งเน้นการตรวจสอบที่มากเกินไป	 แต่มุ่งเน้นไปที่การแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน	เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจะได้รับการเยียวยา

	 4)	 ก่อตั้งกลไกที่มีอำานาจเฉพาะในการคุ้มครองดูแลและเยียวยา	 เช่น	 ศาลสิทธิ

มนุษยชน	 หากยังไม่สามารถมีขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็ตาม	 การกำาหนดวิสัยทัศน์โดยมองกาล	

ข้างหน้าด้วยการวางแผน	 ศึกษา	 ค้นคว้า	 และวิจัย	 ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำาหรับอนาคต

ของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

	 5)	ควรมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร	เจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้ามาทำาหน้าท่ีในสำานักงาน	

ควรยึดหลักคุณธรรมและความเหมาะสม	 ความรู้ความสามารถในตำาแหน่งหน้าที่	 หากไม่มี

ความจำาเป็น	 สำานักงานไม่ควรรับบุคลากรจากภายนอกเข้ามาทำาหน้าที่ในตำาแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูงหรือระดับกลาง	จะสามารถลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร	องค์กรอิสระแต่ละหน่วย	

ควรมุ่งพัฒนาบุคลากรของตนให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าท่ี	เพ่ือเป็นขวัญ	

และกำาลังใจแก่บุคลากรในองค์กร	และผลงานที่จะเกิดตามมา

	 6)	ควรมีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการสรรหากรรมการสิทธิฯ	ให้ชัดเจน	เก่ียวกับ	

คุณสมบัติความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะด้านรวมทั้งกำาหนดแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่

ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิฯ	 ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงานในความ	

รับผิดชอบ	

	 7)	 เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวม	 และเน้นการ

ทำางานในด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงระบบ	 รวมทั้งเสนอแนะต่อรัฐบาล	

และส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ให้ทำาหน้าท่ีของตนให้มีประสิทธิภาพมากกว่า	

เป็นผู้แก้ไขปัญหาเสียเอง
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7. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 7.1 เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540		

ศ.นพ.	ประเวศ	วะสี	ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย	หรือ	คพป.	ได้เสนอ	

คำาว่า	 “สภาอุดมทัศน์”	 เพื่อให้ทำาหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคมและ

การเมือง	กำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ	และได้พัฒนาแนวความคิดเรื่อยมาจนในการ

จัดให้มีรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 ได้มีการนำาแนวคิดนี้มาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยมีความ

ต้องการให้มีการจัดตั้งองค์กรที่จะระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิในสังคมไทย	 เพื่อช่วย

นำาเสนอข้อมูลในลักษณะ	 “คำาปรึกษา”	 แก่รัฐบาลในรูปแบบของ	 “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ”	 ขึ้น	 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นสภาของประชาชนเป็นเรื่องของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและการระดมความคิดจากคนทั่วประเทศ	 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	โดยมาตรา	258	ก็ได้บัญญัติให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติในรัฐธรรมนูญ	ได้เพิ่มอำานาจในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมได้ด้วย	 เพื่อให้การเสนอกฎหมายของคณะรัฐมนตรีใน

เรื่องดังกล่าวมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น

	 7.2 สภาพปัญหา 

	 ปัญหาความเช่ือม่ันต่อองค์กรเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อการดำาเนินงานขององค์กร	

ต่างๆ	 จากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า	 โดยความร่วมมือให้สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ทำาการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและ

การทำางานของหน่วยงานต่างๆ	 ใน	 พ.ศ.	 2555	 จากผลการสำารวจเป็นที่น่ากังวลเมื่อพบว่า	

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นองค์กรที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการ

ทำางานอยู่ในสัดส่วนน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรอิสระอ่ืนๆ	 และท่ีสำาคัญคือมีสัดส่วน	

ของการที่ประชาชนไม่รู้จักสูงที่สุด	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาของสถาบัน	

พระปกเกล้าในกรณีดังกล่าวย้อนหลัง	10	ปี	ผลเป็นที่น่าตกใจว่า	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในสัดส่วนที่น้อยที่สุดมาโดยตลอด	 รวมถึง	

ปัญหาที่มาของสมาชิกที่พบว่า	 องค์กรนี้ยังไม่สามารถจะกระทำาได้ตามหลักการที่ตั้งไว้ได	้

เนื่องจากการได้มาของสมาชิกน้ันมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และการคัดเลือกกันเอง	 และไม่เกิดการกระจายตัวของ

การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง	 และยังมีความเคลือบแคลงว่าขาด

ความโปร่งใสและไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย	นอกจากนี้	กำาหนดสภาพของแต่ละกลุ่มไว้ค่อน

ข้างเฉพาะเจาะจง	ทำาให้ประชาชนบางกลุ่ม	 เช่น	 กลุ่มหัตถกรรม	กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีความ

เป็นเฉพาะของความคิดและวัตถุประสงค์ต่อผลประโยชน์บางอย่างที่จะได้รับจากนโยบาย

ของรัฐ	ไม่อาจเข้าร่วมได้

 7.3 ประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 ตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2543	หมวด	2	

มาตรา10-17	 กำาหนดสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแผนอื่นๆ	ตามที่กฎหมาย

กำาหนด	 ทั้งนี้	 การให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้น	 สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 สามารถดำาเนินการได้	 2	 กรณี	 คือ	 กรณีแรก	 การให้คำาปรึกษา

และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี	 และกรณีที่สอง	 การให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และแผนอื่นตามที่กฎหมายกำาหนดก่อนการประกาศใช้	อย่างไร

ก็ตาม	 การดำาเนินการให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ผ่านมาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติไม่นำาไปสู่ผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร	เนื่องจากการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย

มารองรับการให้รัฐบาล	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำาข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปใช้ประกอบการวางแผนนโยบายต่างๆ	 ดังจะเห็นได้จากการ

ขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อประกอบการพิจารณาของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่

ผ่านๆ	มา	แทบจะไม่มีการบรรจุความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ใน

การพิจารณาด้วยเลย

	 7.4 ข้อเสนอแนะ

	 คณะรัฐมนตรีควรให้ความสนใจและเห็นถึงความสำาคัญของความเห็นและข้อเสนอแนะ	

ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น	 ในเวลาเดียวกัน	 สภาที่ปรึกษา	

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรทำาการประชาสัมพันธ์ความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว

อย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองเพ่ือให้สังคมได้รับรู้	 รวมตลอดท้ังเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภาครัฐ	

ทั้งฝ่ายประจำาและฝ่ายการเมือง	 สื่อมวลชน	 และประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วย	 ยิ่งไปกว่านั้น	

ควรได้มีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า	 ได้เสนอแนะไปจำานวนเท่าใด	 และคณะ
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รัฐมนตรีได้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่เพียงใด	 รวมทั้งแนวทางการพัฒนากระบวนการ

ดำาเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สำาคัญและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ใน	 2	 ส่วน	 คือ	 (1)	 การดำาเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 มีแนวทางการพัฒนาโดย

วางนโยบาย	แผน	แผนงาน	และโครงการปฏิบัติงาน	พร้อมกำาหนดผู้รับผิดชอบและเวลาการ

ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน	 รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานในลักษณะที่เป็น

องค์กรแห่งภูมิปัญญา	 มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็น

หลัก	มีจุดยืน	การให้คำาปรึกษาควรเที่ยงตรง	เป็นธรรม	และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	เป็นต้น	และ	(2)	

การไม่นำาความเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง	 มีแนวทางการพัฒนา	

เช่น	 คณะรัฐมนตรีควรให้ความสนใจและเห็นถึงความสำาคัญของความเห็นและข้อเสนอแนะ	

มากขึ้น	 ในเวลาเดียวกัน	 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรเผยแพร่จำานวน	

ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสาธารณะอย่างชัดเจนและต่อเนื่องด้วย

	 จากประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขของแต่ละองค์กรท่ีสรุปมาข้างต้น	สามารถสรุป	

ปัญหาและแนวทางปฏิรูปองค์กรตามรัฐธรรมนูญในประเทศไทยโดยภาพรวมตามขอบเขต

และประเด็นการศึกษาที่กำาหนดไว้	ดังนี้

	 1. สภาพปัญหาในแง่เสถียรภาพและความชอบธรรม มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การเข้าสู่อำานาจ	การใช้อำานาจ	และการตรวจสอบการใช้อำานาจ	ดังนี้

	 2)	 เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะ

กรรมการหรือองค์อำานาจโดยเฉพาะ	 การกำาหนดเงื่อนไขที่ว่า	 มีความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นที่ประจักษ์	 ยังไม่มีการกำาหนดความหมายให้ชัดเจน	 ทำาให้มีการตีความได้

หลายมาตรฐาน	 ในขณะที่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติที่เปิดกว้างให้ประชาชน

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวางก็ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร	 ทำาให้ได้

คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตดังที่กฎหมายกำาหนด	 ส่งผลให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ถูกครอบงำาและแทรกแซงจากอำานาจอื่นได้ง่าย	

	 3)	 ปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบ	 เนื่องจากวาระการดำารง

ตำาแหน่งของกรรมการหรือองค์อำานาจในองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีระยะเวลาไม่

ยาวนานพอ	หลายองค์กร	เช่น	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	คณะ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 จะต้องมีการแต่งตั้งใหม่เป็นวาระๆ	 เป็นการเปิดโอกาส

ให้ง่ายต่อการแทรกแซงจากภายนอก	 ทั้งในแง่ของการแต่งตั้งคนใหม่ที่จะเข้ามา

ดำารงตำาแหน่ง	 และการครอบงำาคนเก่าที่จะพ้นจากตำาแหน่งด้วยการเสนอตำาแหน่ง

ใหม่ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ

	 4)	 ความต่อเน่ืองในการทำางานของคณะกรรมการหรือผู้มีอำานาจตรวจสอบ	

ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 เนื่องจากการดำารงตำาแหน่งที่มีวาระและการเข้า-ออก

จากตำาแหน่งของคณะกรรมการพร้อมกัน	 และอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว	

ทำาให้คณะกรรมการหรือองค์อำานาจที่เข้ารับผิดชอบงานใหม่เป็นบุคคลกลุ่มใหม่	

ต้องเรียนรู้งานใหม่	 ปัญหานี้	 นอกจากจะทำาให้เสียเวลาเรียนรู้งานแล้ว	 ยังเป็น

สาเหตุที่ทำาให้บุคคลภายนอกใช้อิทธิพลครอบงำากรรมการหรือองค์อำานาจได้ง่าย	

เนื่องจากมีประสบการณ์น้อย	 นอกจากนี้	 ยังทำาให้การทำาหน้าที่ขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพต่ำา	ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเท่าที่ควร

	 5)	 ปัญหาอันเกิดจากคณะกรรมการองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์อำานาจ	

มีผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับตำาแหน่งหน้าที่ที่ดำารงอยู่	 เช่น	 อัยการซึ่งมีหน้าที่

ฟ้องคดีที่เกิดความเสียหายแก่รัฐแต่อัยการเองกลับร่วมเป็นกรรมการอยู่ในคดีที่ถูก

ฟ้องร้องนั้น	 กรณีเช่นนี้ย่อมเป็นการยากที่จะทำาให้อัยการไม่เกิดอคติในการสั่งฟ้อง

หรือไม่ฟ้องคดีดังกล่าว	เพราะมีผลประโยชน์ส่วนตนขัดต่อการทำาหน้าที่ของอัยการ

ในฐานะจะต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

	 6)	 ปัญหาจำานวนองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีมากเกินความจำาเป็น	การทำางาน	

ในบางหน้าที่หรือบางประเด็นปัญหาซ้ำาซ้อนกัน	 เช่น	 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ของบุคคลหรือของชุมชน	 ในเรื่องแรงงาน	 สิ่งแวดล้อม	 สุขอนามัย	 อาจมีองค์กร

	 1)	กระบวนการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญทำาให้เกิด	

คำาถามต่อ	 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการหรือผู้มีอำานาจตรวจสอบที่อาจ

จะยังไม่มีความเหมาะสมกับตำาแหน่งงานท่ีต้องรับผิดชอบ	 ในประเด็นน้ีจะเห็นได้ว่า	

หลาย	ๆ	องค์กร	บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งคำานึงเพียงชั้นยศหรือ

ระดับของตำาแหน่งโดยมิได้คำานึงถึงความถนัดหรือความเชี่ยวชาญที่แท้จริงของ

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง	 เช่น	 งานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการคนที่ม	ี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง	 งานของ	

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ต้องการคนที่รู้งานในด้าน	

วางมาตรการป้องกันการทุจริต	 หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบสวน

คดีความ	หรืองานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องการคนท่ีมีความเช่ียวชาญ	

ด้านตรวจบัญชีและป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดิน	 แต่ทางปฏิบัติ		

ในหลายๆ	 กรณีกลับได้บุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญที่แท้จริงเข้าไปทำาหน้าที่	 ทำาให้

องค์กรตรวจสอบขาดความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง	



24        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        25

ตามรัฐธรรมนูญข้าไปเกี่ยวข้องได้หลายองค์กร	 อาทิ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน		

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ	 คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 การจัดตั้งองค์กรจำานวนมากที่มีอำานาจหน้าที่

ใกล้เคียงกันเช่นนี้	 ย่อมทำาให้เกิดปัญหาแย่งงานกันทำาหรือต่างฝ่ายต่างปฏิเสธงาน	

ส่งผลให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ	ทั้งๆ	ที่มีหน่วยงานตรวจสอบจำานวนมาก

	 นอกจากนี้	 การมีหน่วยตรวจสอบจำานวนมากยังก่อเกิดปัญหาในด้านการ	

ประสานงานระหว่างหน่วยงาน	ย่ิงระบบราชการไทยมีรูปแบบการทำางานแบบเอกเทศ	

กรมใครกรมมัน	 การประสานงานระหว่างองค์กรยิ่งยากมากขึ้น	 ความสิ้นเปลือง	

ความซ้ำาซ้อนมีความเป็นไปได้สูงมาก

	 7)	 ระบบการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐแม้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม	

แต่หากนักการเมืองที่เข้ามาปกครองประเทศยังมีปัญหาในเรื่องความน่าเช่ือถือ	

ความซื่อสัตย์สุจริต	 ความจำาเป็นที่จะต้องใช้เงินในการเข้าสู่ตำาแหน่งและการรักษา

ตำาแหน่ง	การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐก็ยังคงเป็นปัญหาเร้ือรังต่อไป	เพราะปัญหา	

ที่เกิดขึ้น	 ไม่ได้เกิดจากระบบเพียงอย่างเดียว	 แต่เกิดจากคุณภาพของนักการเมือง

ที่เข้ามาอยู่ในระบบด้วย	 ดังนั้น	 จะต้องตระหนักว่า	 การแก้ไขเพียงลำาพังระบบและ

กลไกการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐอาจได้ผลเพียงบางส่วน	 หรืออาจล้มเหลวโดย

สิ้นเชิง	ถ้าส่วนประกอบอื่นไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีด้วย

	 2)	 ความไม่ประสานกันในการทำางานขององค์อำานาจกับฝ่ายสำานักงาน

เลขาธิการ	 ท้ังท่ีรูปแบบในการจัดองค์การท่ีรัฐธรรมนูญออกแบบไว้	กำาหนดให้องค์กร	

ตามรัฐธรรมนูญประกอบด้วยโครงสร้างสองส่วนหลัก	คือ	ส่วนที่เป็นคณะกรรมการ

หรือองค์อำานาจ	และส่วนที่เป็นสำานักงานเลขาธิการ	แต่องค์กรในลักษณะนี้อาจก่อ

ปัญหาการทำางานที่ไม่ประสานเชื่องโยงกันได้ระหว่างส่วนที่เป็นคณะกรรมการหรือ

องค์อำานาจและส่วนที่เป็นสำานักงานเลขาธิการ	 เนื่องจากอาจไม่มีความสัมพันธ์

ในการทำางานร่วมกันมาก่อน	 รวมถึงอาจมีวัฒนธรรมการทำางานที่แตกต่างกัน	

อาจสร้างปัญหาในการทำางานร่วมกัน	 ยิ่งถ้าให้อำานาจแก่คณะกรรมการหรือองค์

อำานาจมาก	 กรณีที่คณะกรรมการหรือองค์อำานาจจะเข้ามาทำาหน้าที่บริหารงาน

ในสำานักงานเลขาธิการเองจะมีสูงซึ่งเป็นการผิดหลักการแบ่งแยกหน้าที่และความ

เชี่ยวชาญ	 ปัญหาดังกล่าว	 นอกจากทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันแล้ว	 ยังเป็น

สาเหตุสำาคัญแห่งความล้มเหลวในการทำาหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย	

เช่น	 ในกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน

	 3)	 การทำาหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญขาดการกำาหนดเป้าหมายที่

เป็นรูปธรรมชัดเจน	 ทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณงาน	 และขาดการติดตามและ

ประเมินผลที่ชัดเจนและได้มาตรฐาน	 	 เป็นการทำางานโดยขาดความกระตือรือร้น	

และขาดความตระหนักในความจำาเป็นเร่งด่วนของงาน	 ข้อเท็จจริงในประการนี้จะ

เห็นได้จากผลงานของแต่ละองค์กร	 ไม่ว่าเป็นงานด้านการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริต	การป้องกันและตรวจสอบความถูกต้องและความคุ้มค่าทางด้านการเงิน	การ

ป้องกันและปราบปรามการกระทำาทุจริตในการเลือกตั้ง	 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคลหรือชุมชน	ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ	

	 4)	ปัญหาการทำางานร่วมกันในฝ่ายสำานักงานเลขาธิการ	สำานักงานเลขาธิการ	

ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบส่วนใหญ่	 เป็นองค์กรที่จัดตั้ง	

ขึ้นใหม่	ยังขาดความพร้อมในด้านระเบียบปฏิบัติและบุคลากรที่ชำานาญงาน	รวมทั้ง	

เจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรที่รับโอนมาจากหน่วยงานต่างๆ	 หลากหลาย	 เช่น	 จาก

เจ้าหน้าที่สายงานปกครอง	 ตำารวจ	 แพทย์	 ธุรกิจ	 การศึกษา	 นิติกร	 อาจารย์

มหาวิทยาลัย	 ซ่ึงมีความรู้ความถนัด	ภูมิหลังความล้มเหลวความสำาเร็จในการทำางาน	

และวัฒนธรรมในการทำางานที่แตกต่างกัน	 ทำาให้การทำางานไม่ประสานกันและเกิด

ความขัดแย้งได้ง่าย	 ยิ่งหากเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในตนเองสูง	 ยิ่งมีความขัดแย้งกับ	

ผู้อื่นสูง	ทั้งนี้	ภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข	

ได้ง่ายๆ	เพราะความถนัด	บุคลิกภาพ	และวัฒนธรรมเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลาหล่อหลอม	

 2. ประเด็นท้าทายที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงาน

ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยภาพรวม 

สรุปได้ดังนี้

	 1)	 การจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างองค์อำานาจกับสำานักเลขาธิการไม่ชัดเจน	 ใน

หลายๆ	 องค์กรพบว่า	 ประธานกรรมการหรือกรรมการหรือองค์อำานาจขององค์กร

ตามรัฐธรรมนูญเข้ามาทำาหน้าที่ของเลขาธิการ	 ในขณะที่งานตรวจสอบในความ

รับผิดชอบคั่งค้างจำานวนมาก	 การจัดแบ่งอำานาจที่ไม่ชัดเจนดังกล่าว	 ทำาให้องค์

อำานาจเลือกที่จะทำางานบริหารสำานักงานมากกว่างานตรวจสอบซึ่งเป็นหน้าที่หลัก	

แต่เป็นภารกิจที่ยากและอาจสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ที่เสียประโยชน์	 นอกจากนี้	

ในบางกรณี	 ยังพบปัญหาการทำาหน้าที่ในแบบรวมอำานาจไว้ที่คณะกรรมการ	 เช่น		

กรณีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	และคณะกรรมการ	

การเลือกตั้ง	 ทำาให้งานตรวจสอบดำาเนินไปได้ช้ามาก	 ส่งผลให้มีงานคั่งค้างมาก	

อาจทำาให้คดีร้องเรียนขาดอายุความ	หรือในกรณีมีการกำาหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ	

ก็มีผลให้ทำางานแบบรวบรัด	ไม่ละเอียดรอบคอบ	เกิดความบกพร่องผิดพลาดได้ง่าย
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มายาวนานกว่าจะเป็นตัวตนของคนนั้น	 ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในระยะ

เวลาอันสั้น

	 ในอีกด้านหนึ่ง	 การบริหารงานที่เปิดให้มีอิสระมาก	 ก็อาจเป็นผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม	 ผู้บริหารองค์การอาจใช้ความอิสระนั้นตาม

อำาเภอใจ	 เช่น	 การใช้อำานาจ	 การใช้งบประมาณ	 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร	 การ

ให้ความดีความชอบหรือลงโทษเจ้าหน้าที่	 รวมถึงการใช้อำานาจในตำาแหน่งหน้าที	่

เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ง่ายอีกด้วย

	 5)	ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	ดังจะเห็นได้จากการทำางาน	

ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแทบทุกประเภทที่เน้นในเรื่องกฎระเบียบและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นหลัก	 ในขณะที่การเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าไปมี	

ส่วนร่วมในกระบวนการทำางานเป็นแต่เพียงการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องทุกข์	

ร้องเรียน	และมีส่วนร่วมให้ข้อมูลเท่าน้ัน	ทำาให้การทำางานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

หลายองค์กรยังไม่ค่อยเป็นที่รับรู้รับทราบของประชาชน	 ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น

ต่อบทบาทและการทำางานขององค์กรดังกล่าวด้วย

แนวทางปฏิรูป

	 ประเด็นท้าทายข้างต้นได้นำาไปสู่ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปที่พอจะรวบรวมมานำา

เสนอได้	ดังนี้

	 1.	 รวมองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอำานาจหน้าท่ีใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน	 หรือกำาหนด	

อำานาจหน้าที่หรือรูปแบบองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอำานาจหน้าที่ใกล้เคียงกันให้ชัดเจน

เพื่อป้องกันการทำาหน้าที่ซ้ำาซ้อน	 เช่น	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงรูปแบบขององค์กรบางองค์กร	เช่น	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	เพื่อสร้างเสถียรภาพ	ความชอบธรรม	และความเป็นอิสระในการทำางาน

	 2.	 ปรับปรุงเรื่องวาระการดำารงตำาแหน่งขององค์อำานาจหรือคณะกรรมการองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งและอำานาจหน้าที่	 เช่น	 บางองค์กร

ต้องการการทำาหน้าที่ที่ต่อเนื่องควรกำาหนดให้ยาว	 (7	 -	 9	ปี)	 บางองค์กรไม่ต้องการให้เกิด

การผูกขาดการใช้อำานาจควรกำาหนดวาระการดำารงให้สั้นหรือใช้รูปแบบการหมุนเวียนการ	

ทำาหน้าที่	 (rotation)	 เพื่อป้องกันการแทรกแซงในกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้ง	 รวมทั้ง	

เป็นการสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ	 และความเป็นสถาบันให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นๆ	

การที่ผู้ดำารงตำาแหน่งวิชาชีพในองค์กรมีความมั่นคงในการทำาหน้าที่ย่อมเป็นหลักประกันใน	

ผลงานที่ดีได้มากกว่ากรณีที่ผู้ดำารงตำาแหน่งขาดความมั่นคงในการทำาหน้าที่	 ดังจะเห็นได้จาก	

กรณีของสถาบันศาลและสถาบันอัยการ	 ซึ่งมีปัญหาการถูกแทรกแซงน้อยกว่าองค์กรตาม	

รัฐธรรมนูญอ่ืนมาก	 นอกจากน้ี	 การเข้าสู่ตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่งของคณะกรรมการ	

องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์อำานาจ	 ไม่ควรเริ่มต้นและพ้นจากตำาแหน่งพร้อมกันทั้งคณะ	

เพราะทำาให้การทำางานเกิดการสะดุดและไม่ต่อเนื่อง	 ควรจัดให้มีการเข้าสู่ตำาแหน่งและพ้น

จากตำาแหน่งไม่ตรงกัน	เช่น	ทุกๆ	3	-	4	ปี	พ้นจากตำาแหน่ง	1	ใน	3	ของคณะกรรมการท้ังคณะ	

หรือนำาระบบการอยู่ในตำาแหน่งของระบบศาลปกครองมาประยุกต์ใช้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

อื่นๆ	ที่ไม่ใช่องค์กรศาล

	 3.	 คุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการหรือองค์อำานาจขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ	ต้องคำานึงถึงงานในหน้าที่เป็นหลัก	และต้องคำานึงถึงเกียรติคุณและผลงาน	

ที่ผ่านมา	 รวมทั้งควรประกาศให้ประชาชนรับทราบและให้ความเห็นก่อนมีการสรรหา	

หรือมีการแต่งตั้ง	 เช่น	 งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้ง	
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งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 งานตรวจเงินและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน		

งานคุ้มครองและป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพ			

	 นอกจากนี้	 ในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการหรือองค์อำานาจต้องมีการแก้ไข

ให้มีขั้นตอนที่ยาวนานพอสมควรและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตรวจสอบได้	

นอกจากนี้	 บุคคลที่ได้รับการสรรหาต้องผ่านการรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานในสาขา

หรือวิชาชีพนั้นๆ	 ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหาลงมติคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ

สรรหา	โดยจัดทำาเป็นทะเบียนไว้ล่วงหน้า	และเมื่อมีการสรรหาจริง	ให้ประกาศรายชื่อบุคคล

ที่จะเข้ารับการสรรหาต่อประชาชน	ไม่น้อยกว่า	30	วัน	ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะลงมติ

	 ในส่วนของคณะกรรมการสรรหา	 ควรเพิ่มจำานวนคณะกรรมการสรรหา	 โดยเป็น

สภาสรรหาซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีอยู่เดิม	 และเพิ่มตัวแทนจากอดีตคณะกรรมการ

หรือตัวแทนเจ้าหน้าที่ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นๆ	อย่างละ	1	คน	สื่อมวลชน	ประเภทละ	

1	คน	องค์กรท้องถิ่น	ประเภทละ	1	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ	จากองค์กรวิชาชีพที่มีความ	

เกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นๆ	 (เช่น	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 เลือกจาก

สภาการบัญชีเป็นกรรมการสรรหา)	 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาเป็นกลไกที่ประกอบด้วย

ตัวแทนจากสถาบันอันเป็นที่ยอมรับของสังคม	 และองค์กรที่อยู่ในวิชาชีพนั้นๆ	 รวมทั้ง

องค์กรที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบและดูแลผลประโยชน์ของสังคม	

	 4.	 กำาหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการหรือองค์อำานาจให้จำากัดอยู่เฉพาะการ

ตรวจสอบ	 หรือวินิจฉัยชี้มูล	 หรือตัดสินชี้ขาด	 ส่วนงานบริหารสำานักงานหรืองานสนับสนุน

ควรกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการสำานักงานโดยเฉพาะ	กล่าวคือ	 งานงบประมาณ	การ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่	 การพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่	 การพิจารณาความดีความชอบและการ

ลงโทษ	 ควรกำาหนดให้เป็นหน้าที่เฉพาะของเลขาธิการหรือหัวหน้าสำานักงาน	 ส่วนงานกำากับ

ควบคุมการทำาหน้าที่	 รวมถึงการวางระเบียบบริหารงานองค์กรและบุคลากร	 อาจจัดให้มี

องค์กรกลางทำาหน้าที่ดังกล่าว	ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้คณะกรรมการเข้าแทรกแซงการทำาหน้าที่

เลขาธิการ

	 5.	 เพื่อให้การทำางานด้านการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพ

และได้ผลดีตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	อาจเลือกดำาเนินการได้	2	แนวทาง

	 แนวทางท่ี	1	เปล่ียนระบบการทำางานด้านการตรวจสอบแบบรวมอำานาจไว้ท่ีส่วนกลาง	

ให้เป็นแบบกระจายอำานาจไปตามหน่วยงานตามพื้นที่	 เช่น	 สำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ังประจำาจังหวัด	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำาจังหวัด	

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด	 และให้หน่วยงานกลางทำาหน้าที่วางระเบียบและ	

ตรวจสอบควบคุมหน่วยงานที่ได้รับมอบอำานาจเหล่านั้น	 แทนการที่องค์กรจากส่วนกลาง	

จะเป็นฝ่ายปฏิบัติเอง

	 แนวทางที่	 2	 ส่งคืนงานตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐให้กับหน่วยงานตามปกติที่เคย

เป็นมาในอดีต	 เช่น	 การปราบปรามการทุจริตให้เป็นหน้าที่ของตำารวจหรือหน่วยงานต้น

สังกัดแต่ละหน่วยที่จะควบคุมตรวจสอบกันเอง	 แต่ในกรณีที่มีคดีทุจริตร้ายแรงเป็นที่สนใจ

ของสังคม	 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจที่จะเข้ามา

ดำาเนินการเองได้	 ทั้งนี้	 อำานาจหน้าที่ของ	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติควรเน้นที่การป้องกันการทุจริตโดยเป็นผู้มีอำานาจกำาหนดนโยบาย	 วางระเบียบ	

และคอยตรวจสอบหน่วยงานอ่ืนว่าได้ดำาเนินการตามกฎหมาย	 นโยบาย	 และระเบียบหรือไม่	

	 6.	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญทุกประเภท	 ต้องกำาหนดเป้าหมายการทำาหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพและได้ผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 และจัดให้มีการประเมินการทำาหน้าที่

ในแต่ละรอบปีโดยต้องรายงานต่อรัฐสภาและประชาชน	 เพื่อให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญเกิด

ความตระหนักในการทำาหน้าที่และสามารถตรวจสอบได้โดยรัฐสภาและประชาชนโดยตรง
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ส‹ÇนทÕè�1

 บทนำ�

1
การศึกษาว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สติธร ธนานิธิโชติ

	

แนวความคิดในการสถาปนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีความเป็นอิสระข้ึนมา	 เพ่ือทำาหน้าท่ี

ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและเป็นกลไกที่เข้าไปเติมเต็มช่องว่างในโครงสร้างการบริหารงาน

ของประเทศ	ท่ีมุ่งสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเร่ิมมีการนำามาใช้ในประเทศ

ไทยอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2540	 และมีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 อย่างไรก็ตาม	 งานวิชาการที่ทำาการรวบรวม	 สังเคราะห์	 และวิเคราะห์

เกีย่วกบัองค์กรตามรฐัธรรมนูญอยา่งเปน็ระบบ	เข้าใจงา่ย	และครอบคลมุประเดน็สำาคัญอยา่ง

ครบถ้วนกลับมีไม่มาก	 บทนี้มุ่งทำาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของคำาที่หนังสือ

เล่มนี้ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 ความสำาคัญของการศึกษา	 แนวทางใน

การรวบรวมและประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนเค้าโครงการนำาเสนอเนื้อหา

1. องค์กรตามรัฐธรรมนูญคืออะไร

	 “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”หรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คำาว่า	 “constitutional	body”	นั้น	

เป็นคำาสำาหรับใช้เรียกองค์กรที่จัดตั้งข้ึนโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีอำานาจตามที่

รัฐธรรมนูญกำาหนดในความหมายแบบรวมๆ	 และเริ่มมีการนำามาใช้ในประเทศไทยอย่าง

จริงจังและเป็นรูปธรรมเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2540	 ซึ่งได้กำาหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระขึ้นมาหลายองค์กร	 โดยการบัญญัติไว้ใน

มาตรา	 266	 ว่า	 “ในกรณีที่องค์กรต่างๆ	 ตามรัฐธรรมนูญมีปัญหาเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่	 ให้

องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
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วินิจฉัย”	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมิได้บัญญัตินิยามความหมาย	

ของคำาว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดแจ้ง	 เมื่อกล่าวถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญใน	

ช่วงแรกจึงยังมีความสบสน	และมีความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันอยู่ว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญหมายถึง	

องค์กรใดบ้าง	 แตกต่างจากคำาที่ใช้เรียกองค์กรอื่นๆ	 ที่ใช้ถ้อยคำาใกล้เคียงกัน	1	 หรือไม่	 การ

นิยามว่าองค์กรใดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญในทางกฎหมายจึงยึดตามคำาวินิจฉัยท่ี	2/2541	2	

และคำาวินิจฉัยที่	 58-62/2543	 3	 	 ของศาลรัฐธรรมนูญที่วางบรรทัดฐานของคำาว่า	 “องค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ”	 ไว้ว่าหมายถึง	 “องค์กรที่มีบทบาทและอำานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ	มิใช่องค์กรที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร	เช่น	กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น”	

	 ส่วนการกำาหนดนิยามและขอบเขตของความหมายในงานวิชาการ	 พบว่า	 ยังมี

ความแตกต่างกันอยู่พอสมควร	 ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และขอบเขตในการวิเคราะห์ของงาน	

ศึกษาวิจัยน้ันๆ	เช่น	รายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง	“ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540”	ของ	ชลัช	จงสืบพันธ์	และคณะ	(2551)	กำาหนด

ขอบเขตของการวิจัยโดยครอบคลุมถึงองค์กรท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติข้ึน	 เพ่ือให้ทำาหน้าท่ีควบคุม

และตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐรวม	 8	 องค์กร	 ประกอบด้วย	 ศาลยุติธรรม	 ศาลรัฐธรรมนูญ	

1	 	 เช่น	 คำาว่า	 “องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ”	 ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา	 40	 คำาว่า	 “องค์การอิสระ”	 ซึ่งปรากฏอยู่	

ในมาตรา	 57	 วรรค	 2	 และคำาว่า	 “องค์กรที่มีการบริหารงานโดยอิสระ”	 ได้แก่	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง		

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลยุติธรรม	 ศาล

ปกครอง	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน		

ตามที่ปรากฏในมาตรา	75	วรรค	2	เป็นต้น

2	คำาวินิจฉัยท่ี	2/2541	ลงวันท่ี	25	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เป็นคำาวินิจฉัยเร่ืองกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

สืบเน่ืองจากท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนมากท่ี	มท	0606.6/8028	ลงวันท่ี	10	มิถุนายน	

2541	 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยอำานาจหน้าที่ของตำารวจชั้นผู้ใหญ่	 ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา	 มาตรา	 92	 วรรคสอง	 และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 “...รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	 หรือกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายบริหาร	 หาใช่เป็นองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใดไม่	 กระทรวงมหาดไทยจึงไม่อาจร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยปัญหาโดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	266	ได้

3	คำาวินิจฉัยท่ี	58-62/2543	วันท่ี	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2543	เป็นคำาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติองค์การบริหาร	

ส่วนจังหวัด	 พ.ศ.	 2540	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	 และศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยไม่รับวินิจฉัย

คำาร้องของผู้ร้อง	 โดยให้เหตุผลว่าองค์การบริหารส่วนตำาบล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และเทศบาลที่

ยื่นคำาร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	 มิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 ตามมาตรา	 266	 ที่จะเสนอเรื่องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้	แต่เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ

ศาลปกครอง	คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	คณะกรรมการป้องกัน	

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน	 ในขณะที่นพดล	 เฮงเจริญ	 (2549)	 ทำาการศึกษาความสำาคัญของ	 “องค์กรอิสระ”		

ต่อการปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ	 และได้จำาแนกประเภทขององค์กรอิสระออกเป็น

สองกลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มแรก	 องค์กรอิสระที่มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วย

องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล	(ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	และศาลฎีกา	

แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง)	องค์กรอิสระท่ีมีอำานาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหา	

(คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)	 องค์กรอิสระที่ให้คำาปรึกษาแนะนำา	 (คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ	 และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา)	 กลุ่มที่สอง	 องค์กรอิสระที่ไม่มีฐานะ

เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ	อาทิ	คณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กทช.)	 และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์แห่งชาติ	(กสช.)	เป็นต้น

	 ต่อมา	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้ทำาให้การแยก

ความแตกต่างของคำาท่ีใช้เรียกองค์กรต่างๆ	 ในรัฐธรรมนูญชัดเจนข้ึน	 โดยกำาหนดสาระสำาคัญ	

ว่าด้วยเรื่ององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 ไว้เป็นการเฉพาะในหมวดที่	 11	 และแบ่งสาระสำาคัญ

ออกเป็น	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนที่	 1	 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วยบทบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ส่วนที่	2	องค์กรอื่นตาม

รัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรอัยการ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ดังนั้น	 เมื่อกล่าวถึง	 “องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ”	และ	 “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”	 ในมาตราต่างๆ	ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	จึงมีความชัดเจนว่า	บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา

ดังกล่าวมุ่งกล่าวถึงองค์กรใดบ้าง	 กล่าวคือคำาว่า	 “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”	 ที่ปรากฏใน

มาตรา	3	มาตรา	27	มาตรา	135	มาตรา	168	มาตรา	214	และมาตรา	223	ย่อมหมายถึง	

4		เช่น	มาตรา	214	ที่บัญญัติว่า	“ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	

หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป	ให้ประธานรัฐสภา	นายกรัฐมนตรี	หรือองค์กร

นั้น	 เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”	 นั้น	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่

ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปย่อมหมายถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 4	 องค์กร	 ได้แก่	 คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	และองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญอีก	3	องค์กร	ประกอบด้วยบทบัญญัติเก่ียวกับองค์กรอัยการ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เป็นต้น
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องค์กรในหมวดท่ี	11	ของรัฐธรรมนูญท้ัง	7	องค์กร	4		ส่วนคำาว่า	“องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”	

ท่ีปรากฏในมาตรา	116	มาตรา	135	มาตรา	139	มาตรา	142	และมาตรา	206	ย่อมหมายถึง	

องค์กรในหมวดที่	11	ส่วนที่	1	เพียง	4	องค์กรเท่านั้น	5	

	 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังทำาให้เกิดความชัดเจนว่า	องค์กรอ่ืนๆ	นอกจาก	

7	องค์กรท่ีกำาหนดไว้ในหมวด	11	น้ัน	มิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญในความหมายท่ีรัฐธรรมนูญ	

กำาหนด	ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา	วุฒิสภา	สภาผู้แทนราษฎร	คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมท้ังองค์กรอ่ืนๆ	

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อำานาจอิสระไว้ในมาตราอื่น	 เช่น	มาตรา	47	ว่าด้วยองค์กรของรัฐที่	

เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่	 และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	

วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	มาตรา	61	ว่าด้วยการจัดให้มีองค์การเพ่ือการคุ้มครอง	

ผู้บริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ	มาตรา	67	วรรคสอง	ว่าด้วยการจัดให้มีองค์การอิสระ	

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	มาตรา	78	(7)	เกี่ยวกับการ

จัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ	 เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผน

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและมาตรา	 81	 ว่าด้วยองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำาเนินการ

เป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ	 รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็น

ไปตามรัฐธรรมนูญ	 โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย	 เป็นต้น	

องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2550	 จึงแตกต่างจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2540	ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยให้ความหมายไว้	

	 การใช้คำาต่างๆ	 เช่น	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	องค์กร

อื่นตามรัฐธรรมนูญ	 องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ	 องค์การที่เป็นอิสระ	 องค์การอิสระ	 ฯลฯ	 ใน

หนังสือเล่มน้ียึดตามตัวบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	เป็นหลัก	

ถึงแม้ว่าจะมีการอภิปรายถึงความแตกต่างของคำาเหล่านี้ในงานวิชาการอื่นมาก่อนหน้านี้บ้าง

แล้วก็ตาม	6

5		เช่น	ในมาตรา	206	(1)	ท่ีบัญญัติให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	จำานวน	5	คน	ประกอบ

ด้วย	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร	 และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	 1	 คนนั้น	 ประธานองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญในที่นี้ย่อม	 ได้แก่	 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง	 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประธาน

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	เป็นต้น

6	 ดูตัวอย่างการวิเคราะห์ความแตกต่างขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับองค์กรอ่ืนๆ	ใน	สมคิด	 เลิศไพฑูรย์	

(2549:	303-307)	และวรเจตน์	ภาคีรัตน์	(2554)

2. ทำาไมเราต้องเข้าใจองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

	 ตั้งแต่	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมา	การศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ	เกี่ยวกับองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญในรูปงานวิจัย	วิทยานิพนธ์	เอกสารวิชาการส่วนบุคคล	และบทความวิชาการทั้ง

ที่เป็นการดำาเนินการโดยสถาบันวิชาการ	สถาบันวิจัย	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องนับว่า

มีอยู่พอสมควร	อย่างไรก็ตาม	งานวิชาการท่ีทำาการรวบรวม	สังเคราะห์	และวิเคราะห์เก่ียวกับ	

องค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองสภาพปัญหา	เสถียรภาพ	ความชอบธรรม	

ประสิทธิภาพประสิทธิผล	 ตลอดจนการบริหารงานภายในขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่าง

ครบถ้วนและเป็นชิ้นเดียวกันทั้งเจ็ดองค์กรแทบจะยังไม่มีเลย	

	 ดังนั้น	 การศึกษาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้สำาคัญๆ	 เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

ในประเด็นท่ีมาและความสำาคัญขององค์กรดังกล่าวในการเมืองการปกครองของประเทศไทย	

เจตนารมณ์ในการก่อตั้ง	 รวมถึงโครงสร้าง	 บทบาท	 และอำานาจหน้าที่	 ตลอดจนประเด็น

ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการทำางานขององค์กรดังกล่าว	 จึงนับว่ามีความ

สำาคัญ	 และเป็นประโยชน์สำาหรับการจัดทำาเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่	 ให้ความรู้	

และสร้างความเข้าใจแก่ผู้สนใจ	 และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็น

ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อการได้แนวทางสำาหรับการ

พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยในภาพรวมต่อไป		

3. เราจะเข้าใจองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้อย่างไร

	 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ที่บัญญัติจัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 โดยการ

สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลผลการศึกษา	 และผลการวิจัยจากเอกสารที่เป็นทางการ	

รายงานวิจัย	 และเอกสารอื่นๆ	 ที่มีการจัดทำาไว้ก่อนหน้าแล้ว	 โดยเฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ	

องค์กรตามรัฐธรรมนูญในช่วงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550		

มีการบังคับใช้	 (พ.ศ.	 2550	 -	 2557)	 และมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลและผลการศึกษาเกี่ยว

กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2540	 ในบางประเด็น	 ขอบเขตเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่หนังสือนำาเสนอ

จึงมีค่อนข้างกว้าง	ครอบคลุมการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

 1) ความสำาคัญและความเป็นมา 

	 ศึกษาแนวคิดในการสถาปนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญในประเทศไทย	 โดยการทบทวน	

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในบริบทไทยและต่างประเทศ	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาค
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ประชาชน	 และอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงที่มาและความจำาเป็นที่จะต้องมีการก่อตั้งองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาในประเทศไทย	

 2) องค์กรตามรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

	 ศึกษาตัวบทในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	บันทึกเจตนา-	

รมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่ออธิบายถึงเจตนารมณ์ใน

การก่อตั้ง	 โครงสร้าง	 บทบาท	 และอำานาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	แยกตามประเภทองค์กรที่รัฐธรรมนูญ

แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

	 (1)	องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	ประกอบด้วย

	 	 -	คณะกรรมการการเลือกตั้ง		

	 	 -	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	

	 	 -	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

	 	 -	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 (2)	องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	ประกอบด้วย

	 	 -	องค์กรอัยการ	

	 	 -	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

	 	 -	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวคิดในการสถาปนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญในประเทศไทยและต่างประเทศ

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

			องค์กรอัยการ

			คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

			สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

			คณะกรรมการการเลือกตั้ง

			ผู้ตรวจการแผ่นดิน

			คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	

			การทุจริตแห่งชาติ

			คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประเด็น

1.	เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

2.	สภาพปัญหา

	 -	เสถียรภาพ

	 -	ความชอบธรรม

3.	ประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 -	การบริหารงานขององค์กร

	 -	การส่งเสริมการมีส่วนร่วม	

	 ของภาคประชาชน

4.	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	

	 การทำางาน

 3) ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

	 สังเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ละองค์กรที่มีการ

จัดทำาไว้แล้ว	 เพื่ออภิปรายถึง	 (1)	 การบรรลุตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งและการได้รับมอบ

บทบาทอำานาจหน้าที่	 (2)	 สภาพปัญหาในเรื่องเสถียรภาพและความชอบธรรมในการเข้าสู่

อำานาจ	 การใช้อำานาจ	 และการตรวจสอบการใช้อำานาจ	 (3)	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทำางานซึ่งพิจารณาจากการบริหารงานภายใน	 และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน	

	 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการทำางาน 

	 รวบรวมและจัดระบบข้อเสนอแนะต่างๆ	ที่งานวิจัยในอดีตต้องการให้องค์กรตาม	

รัฐธรรมนูญแต่ละองค์กรนำาไปพิจารณาปรับปรุง

4. หนังสือนี้นำาเสนออะไรเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

เนื้อหาของหนังสือนี้มี	4	ส่วน	แบ่งเป็น	10	บท	ดังนี้	

ส่วนที่ 1 บทนำา

 บทที่ 1 การศึกษาว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

	 อภิปรายความหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	และคำาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ความสำาคัญของการศึกษา	แนวทางในการรวบรวมและประมวลองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง	

ตลอดจนเค้าโครงการนำาเสนอเนื้อหา

 บทที่ 2 แนวคิดในการก่อตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

และต่างประเทศ

	 ทำาการทบทวนแนวคิดว่าด้วยการก่อต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ	

และประเทศไทย	 และค้นพบว่าแนวคิดในการก่อต้ังองค์กรของรัฐท่ีมีความเป็นอิสระ	

ในการทำางานและได้รับการรับรองฐานะไว้ในรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน	 ได้รับการยอมรับ	

ว่าเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่	 โดยเฉพาะความจำาเป็นที่จะต้อง

สร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน

ส่วนท่ี 2 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

	 นำาเสนอเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	รวม	4	องค์กร	ได้แก่

 บทที่ 3 คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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 บทที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 บทที่ 5 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 บทที่ 6 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 แต่ละบทนำาเสนอสาระที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบตาม

ขอบเขตและประเด็นหลักของการศึกษาที่กำาหนดไว้	ประกอบด้วย	

	 (1)	 เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วางกรอบไว้

	 (2)	 สภาพปัญหาในแง่เสถียรภาพและความชอบธรรมในการดำาเนินงาน

ตามอำานาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร	

	 (3)	 ประสิทธิภาพประสิทธิผล	 ในการบริหารงานขององค์กรและการ	

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	

	 (4)					สรุปและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 3 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

	 นำาเสนอเก่ียวกับองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	รวม	3	องค์กร	ได้แก่

 บทที่ 7 องค์กรอัยการ 

 บทที่ 8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 บทที่ 9 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 แต่ละบทนำาเสนอสาระที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบตาม

ขอบเขตและประเด็นหลักของการศึกษาที่กำาหนดไว้	ประกอบด้วย

	 (1)	 เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วางกรอบไว้

	 (2)	 สภาพปัญหาในแง่เสถียรภาพและความชอบธรรมในการดำาเนินงาน

ตามอำานาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร	

	 (3)	 ประสิทธิภาพประสิทธิผล	 ในการบริหารงานขององค์กรและการส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	

	 (4)				สรุปและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4 สรุปและเสนอแนะ

	 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับประเด็นท้าทายและแนวทางปฏิรูป

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

2
แนวคิดในการก่อตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ในต่างประเทศและประเทศไทย

สติธร ธนานิธิโชติ

หลักการจัดโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองที่นำาเอาอำานาจอธิปไตยของประชาชนไปใช้
ในรูปแบบต่างๆ	ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยน้ัน	จำาเป็นต้องคำานึงถึงหลักการพ้ืนฐาน	

สำาคัญอย่างน้อย	4	ประการ	กล่าวคือ	ประการแรก	สถาบันทางการเมืองดังกล่าวและองค์กร

การใช้อำานาจของสถาบันนั้นๆ	 ต้องมีที่มาจากประชาชน	 ประการที่สอง	 ต้องถูกกำากับและ

ควบคุมได้โดยประชาชน	 ประการที่สาม	 ต้องผูกพันความรับผิดชอบต่อประชาชน	 และ

ประการที่สี่	 ต้องสามารถสนองตอบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งการที่จะเป็นไป

ตามหลักการเหล่านี้ในทางปฏิบัตินั้นอาจเป็นไปโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้	ดังนั้น	องค์กรที่เข้า

มาทำาหน้าที่และใช้อำานาจตามระบอบประชาธิปไตยแทนประชาชนโดยพื้นฐานที่สุดจึงได้แก่	

องค์กรหลักๆ	ทั้งองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ	บริหาร	และตุลาการ	ในขณะที่องค์กรอื่นๆ	ในระดับ

แยกย่อยลงมา	 เช่น	หน่วยราชการต่างๆ	ภาพความเชื่อมโยงกับประชาชนจะค่อยๆ	คลาย

ความชัดเจนลงไป	

	 การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐของประเทศประชาธิปไตยโดยท่ัวไปและของประเทศไทย	

ก่อนการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	ก็อาศัยกลไก	

อำานาจทั้งสามดังกล่าว	 ทำาหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน	 แต่ในทางปฏิบัติพบว่า	 การ

ตรวจสอบถ่วงดุลตามระบบดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

แบบรัฐสภา	อำานาจนิติบัญญัติซ่ึงโดยหลักการจะต้องทำาหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมการใช้อำานาจ	

ของฝ่ายบริหาร	ในหลายๆ	กรณีไม่สามารถกระทำาได้อย่างเต็มท่ีและไม่เป็นไปตามท่ีประชาชน	

คาดหวัง	เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมักเป็นพวกเดียวกัน	(อยู่พรรคเดียวกัน)	มีผลประโยชน์ร่วมกัน	

ไม่ทำาหน้าที่ตรวจสอบกันและกัน	 ในขณะที่สถาบันฝ่ายตุลาการก็ไม่อาจเข้าไปตรวจสอบการ
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ใช้อำานาจโดยมิชอบของทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้	 ถ้าไม่มีผู้เสียหายมาฟ้องคดีต่อ

ศาลยุติธรรม	 นอกจากนี้	 การพิจารณาคดีในระบบศาลยุติธรรมต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน	

ทำาให้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบการเมืองการปกครองไม่มีประสิทธิภาพ	 (นิยม	 รัฐอมฤต

และคณะ,	 2555)	 ยิ่งไปกว่านั้น	 โครงสร้างทางการปกครองและการบริหารของประเทศไทย

แต่เดิมยังยึดติดกับระบบที่เน้นการแบ่งงานตามความชำานาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน	

มีการจัดลำาดับของอำานาจหน้าที่ให้ลดหลั่นกันลงมา	 และมีการควบคุมแบบบังคับบัญชาตาม

ลำาดับชั้นที่จัดวางไว้นั้น	ทำาให้การบริหารงานเต็มไปด้วยขั้นตอนที่ไม่จำาเป็นจำานวนมาก	และ

ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน	 เกิดความล่าช้าในการทำางานและไม่สามารถตอบ

สนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร	(สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	2549)	

	 จากสภาพปัญหาของระบบถ่วงดุลอำานาจและข้อบกพร่องของการจัดโครงสร้าง

องค์กรของรัฐดังกล่าว	 ทำาให้เกิดแนวความคิดในการสร้างรูปแบบองค์กรของรัฐขึ้นใหม่	 โดย

การสถาปนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระขึ้นมา	 เพื่อให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ดังกล่าวเข้ามาทำาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและเป็นกลไกที่เข้าไปเติมเต็มช่องว่างใน

โครงสร้างการบริหารประเทศ	ผ่านการทำาหน้าที่ดูแล	ควบคุม	วางกฎระเบียบ	ให้แก่กิจกรรม

ต่างๆ	 ภายในรัฐ	 ทั้งที่มีความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและที่จำาเป็นสำาหรับใช้

เป็นกลไกในการตรวจสอบการทำางานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ	 ของรัฐ	 โดย

มีความมุ่งหมายหลักในการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 (ไพบูลย์	 วราหะไพฑูรย์,	

2551;	สถาบันพระปกเกล้า,	2545;	สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	2549)	กล่าวได้ว่าในปัจจุบัน	แนวคิด	

ในการก่อตั้งองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการทำางานและได้รับการรับรองฐานะไว้ใน

รัฐธรรมนูญ	 ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่	 โดยเฉพาะ

ความจำาเป็นที่จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน

1. แนวคิดในการจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ

	 โดยทั่วไป	 แนวคิดในการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนอกเหนือจากองค์กรที่ใช้

อำานาจอธิปไตยหลักน้ันมีการดำาเนินการเป็น	2	แนวทาง	 คือ	แนวทางท่ีมีการบัญญัติเก่ียวกับ	

องค์กรประเภทน้ีไว้ในรัฐธรรมนูญ	และแนวทางท่ีใช้กฎหมายระดับอ่ืนๆ	 เช่น	พระราชบัญญัติ	

พระราชกฤษฎีกา	 ฯลฯ	 ในการจัดตั้ง	 ในประเทศแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยอย่าง

สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	และฝร่ังเศส	 มีการก่อต้ังหน่วยงานทางการบริหารในรูปแบบ	

องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ	 (independent	 regulatory	 agency)	 มานานแล้ว	 โดยหน่วยงาน

เก่าแก่ที่สุดหน่วยงานหนึ่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่	ค.ศ.	1887		มีชื่อว่า

คณะกรรมการการพาณิชย์ระหว่างมลรัฐ	 (Interstate	Commerce	Commission	หรือ	 I.C.C.)

มีหน้าที่วางระเบียบและดูแลกิจการธุรกิจการค้าที่ดำาเนินไประหว่างมลรัฐต่างๆ	 ให้เป็นไป

โดยเรียบร้อย	(วิษณุ	วรัญญู,	2538:	7)	ซึ่งแม้ว่า	I.C.C.	จะเป็นองค์กรในกำากับของกระทรวง	

มหาดไทย	 แต่มีความพิเศษกว่าหน่วยงานทางการบริหารหรือการปกครองทั่วๆ	 ไป	 คือ	 ถูก	

กำาหนดให้เป็นอิสระปลอดจากการแทรกแซงของหน่วยงานท่ีสังกัด	ซ่ึงต่อมาองค์กรท่ีมีลักษณะ	

เช่นเดียวกันนี้ได้ถูกสถาปนาขึ้นอีกหลายองค์กร	 เช่น	 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	

(Committee	on	Public	Information)	ก่อต้ังข้ึนมาในช่วง	ค.ศ.	1917	-	1919	เพ่ือดูแลเก่ียวกับ	

ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในช่วงสงครามโลก	

ครั้งที่	 1	 บรรษัทฟื้นฟูทางการเงิน	 (Reconstruction	 Finance	 Corporation)	 ก่อตั้งขึ้นเพื่อ	

ให้ความช่วยเหลือโครงการทางการเงินต่างๆ	 ในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ใน

สหรัฐอเมริกา	(the	Great	Depression)	ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	1	คณะกรรมการทางทะเล

แห่งสหรัฐอเมริกา	(United	States	Maritime	Commission)	ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างระบบการ

ขนส่งทางทะเลและคลังสินค้าสำาหรับการค้าขายทางทะเลของสหรัฐอเมริกา	 เป็นต้น	 องค์กร

รูปแบบนี้แม้บางองค์กรจะถูกก่อตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะกิจและมีการยุบไปหรือมีการยุบรวม

กับหน่วยงานอื่น	 แต่ระหว่างที่คงสถานภาพอยู่ก็สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ทำาให้ประเทศอื่นๆ	 ต่างนำารูปแบบของการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระของสหรัฐอเมริกา

ไปปรับใช้กับประเทศของตน	 เช่น	 สหราชอาณาจักรเรียกองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระว่า		

“Quasi-government”	หรือ	“Quango”	(Quasi	autonomous	non-governmental	organization)	

ส่วนประเทศฝรั่งเศสเรียกว่า	 “les	 autorités	 administratives	 indépendantes”	 (หรือที่ภาษา

อังกฤษใช้คำาว่า	 independent	 administrative	 authorities)	 เป็นต้น	 (วิษณุ	 วรัญญู,	 2538:		

17-33)

	 อย่างไรก็ตาม	 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระใน

สหรัฐอเมริกานั้น	 มิได้เป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติจัดตั้งโดยตรง	 แต่การก่อตั้งองค์กร

ประเภทนี้จะดำาเนินการโดยการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา

ของรัฐสภาตามความจำาเป็นแห่งการสถาปนาองค์กรนั้นๆ	 (Shane	 et	 al.,	 2003:	 228)	 โดย

รัฐธรรมนูญถือว่าองค์กรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารแต่จะมีความเป็นอิสระจากการ

ควบคุมสั่งการของประธานาธิบดี	 โดยเฉพาะประธานาธิบดีจะมีอำานาจที่จำากัดมากในการ

แต่งตั้งหรือถอดถอนหัวหน้าหรือกรรมการผู้ทำาหน้าที่ในองค์กรเหล่านี้	 (Pierce	et	al.,	2009:	

101)	 กล่าวคือ	 การแต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งในหน่วยงานประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นการใช้

อำานาจร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ	ในลักษณะที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอชื่อ

และวุฒิสภาเป็นผู้รับรอง	 ส่วนการออกจากตำาแหน่งนั้นกรรมการในหน่วยงานอิสระเหล่านี้	

จะมีวาระการดำารงตำาแหน่งที่กำาหนดไว้ในกฎหมายของตนเอง	(Pierce	et	al.,	2009:	102)	
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	 ในปัจจุบัน	 มีการก่อตั้งหน่วยงานอิสระประเภทนี้ขึ้นมาเป็นจำานวนมาก	 โดยมี	

ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่บทบาทและอำานาจหน้าที่	 บางหน่วยงานมีชื่อเรียกเป็น	

คณะกรรมการหรือคณะกรรมาธิการ	(commission)	เช่น	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	(Federal	

Election	Commission)	ท่ีทำาหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการเลือกต้ัง	คณะกรรมการการค้า	(Federal	

Trade	 Commission)	 ที่ทำาหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคและดูแลการค้าให้เสรีและเป็นธรรม	 คณะ

กรรมการกิจการโทรคมนาคม	(Federal	Communication	Commission)	ท่ีทำาหน้าท่ีด้านจัดสรร	

คล่ืนความถ่ีและกำากับกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม	 เป็นต้น	 บางหน่วยงานมีลักษณะ	

เป็นคณะกรรมการ	 (board)	ที่คอยกำากับการทำางานของหน่วยงานทางการบริหาร	 เช่น	คณะ	

กรรมการการเงินเพื่อการเคหะ	 (Federal	 Housing	 Finance	 Board)	 ที่ดูแลเรื่องเงินกู้ยืม

จำานองบ้านและกำากับการทำางานของธนาคารเคหะสงเคราะห์	 บางองค์กรถูกตั้งขึ้นเป็น

หน่วยงานตามภารกิจก็จะมีชื่อเรียกเป็นหน่วย	 (agency)	 หรือหน่วยบริการ	 (service)	 เช่น	

หน่วยพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม	(Environmental	Protection	Agency)	ทำางานด้านคุ้มครองส่ิงแวดล้อม	

หน่วยบริการไกล่เกล่ียและสมานไมตรีแห่งชาติ	(Federal	Mediation	and	Conciliation	Service)	

ที่ทำางานด้านอนุญาโตแรงงานและการป้องกันแก้ไขข้อขัดแย้งแรงงาน	เป็นต้น	

	 ในสหราชอาณาจักร	แนวคิดเก่ียวกับองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ	 (quasi	 autonomous	

non-governmental	 organization)	 ถูกนำาไปใช้ก่อตั้งองค์การสาธารณะ	 (public	 body)	 และมี	

ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ	 องค์การสาธารณะที่มิใช่ส่วนราชการ	 (non	 departmental	 public	

bodies,	NDPB	7)	และนิยามให้หมายถึง	องค์การสาธารณะท่ีถูกสถาปนาข้ึนอย่างเป็นทางการ	

เพื่อดำาเนินภารกิจของรัฐบาลโดยไม่ขึ้นกับส่วนราชการใด	 และปฏิบัติงานเป็นอิสระจากการ

ควบคุมของรัฐมนตรี	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภาในความเป็นอิสระ

ขององค์การสาธารณะดังกล่าว	 ท้ังในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำางาน	 (Cabinet	

Office,	2006:	2)

	 เนื่องจากสหราชอาณาจักรมิได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 การก่อตั้ง	

องค์การสาธารณะที่มิใช่ส่วนราชการในสหราชอาณาจักรจึงดำาเนินการโดยการออกเป็น	

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเป็นการเฉพาะ	 โดยมุ่งเน้นให้องค์การสาธารณะ	

รูปแบบน้ีเข้ามาทำาหน้าท่ีท่ีรัฐบาลไม่ควรเป็นผู้กระทำาการเอง	หรือเป็นการขยายการมีส่วนร่วม	

ของประชาชนให้กว้างขวางขึ้น	 ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์การสาธารณะที่มิใช่ส่วนราชการ

ขึ้นมาเป็นจำานวนมาก	 ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	 ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 สามารถ

แบ่งรูปแบบสำาคัญๆ	ออกเป็น	4	ประเภท	(Cabinet	Office,	2009:	5)	ดังนี้

7	ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	NDPB	ใน	OECD	(2002)

	 1.	 องค์การสาธารณะที่ใช้อำานาจบริหาร	 (Executive	 NDPB)	 จัดตั้งขึ้น	

โดยรัฐบาล			เพื่อทำาหน้าที่ด้านการบริหารการพาณิชย์	และการควบคุมให้เป็นไปตาม	

กฎระเบียบเช่น	สำานักงานสิ่งแวดล้อม(Environment	Agency)	สำานักพัฒนาภูมิภาค	

(Regional	 Development	 Agencies)	 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและหอศิลป์

ต่างๆ

	 2.	 องค์การสาธารณะที่ใช้อำานาจเสนอแนะ	 (Advisory	 NDPB)	 จัดตั้งขึ้น

โดยรัฐบาลหรือรัฐมนตรี	 เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาที่เป็นอิสระตามความชำานาญ	

เป็นพิเศษเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ	เช่น	คณะกรรมการ	

มาตรฐานการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ	 (the	 Committeeon	 Standards	 in	

Public	Life)	คณะกรรมาธิการค่าจ้างขั้นต่ำา	(Low	Pay	Commission)

	 3.	 องค์การสาธารณะที่ใช้อำานาจตุลาการ	 (Tribunal	NDPB)	จัดตั้งขึ้นโดย

พระราชบัญญัติ	 เพื่อทำาหน้าที่คล้ายหรือกึ่งตุลาการเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษต่างๆ	

เช่น	คณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณ์กรณีภาษี	(Valuation	Tribunal	Service)

	 4.	 องค์การสาธารณะที่ใช้อำานาจตรวจสอบ	 เช่น	 คณะกรรมการอิสระ

เพื่อควบคุมการลงโทษและเนรเทศคนต่างชาติ	 (Independent	 Monitoring	 Boards	

of	Penal	Establishments	and	Immigration	Removal	Centres)	ทำาหน้าที่เฝ้าระวัง	

การควบคุมดูแลนักโทษ	และแนวปฏิบัติในการจับกุมและเนรเทศคนต่างชาติ	เป็นต้น

	 นับถึงวันที่	 31	 มีนาคม	 2552	 องค์การสาธารณะที่มิใช่ส่วนราชการมีจำานวนรวม	

766	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	องค์การสาธารณะที่ใช้อำานาจบริหาร	192	หน่วยงาน	องค์การ

สาธารณะที่ใช้อำานาจเสนอแนะ	 405	 หน่วยงาน	 องค์การสาธารณะที่ใช้อำานาจตุลาการ	 19	

หน่วยงาน	 และองค์การสาธารณะที่ใช้อำานาจตรวจสอบ	 150	 หน่วยงาน	 (Cabinet	 Office,	

2009:	6)

	 การสถาปนาองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ	 (independent	 administrative	 authorities)	

ในประเทศฝรั่งเศส	 มีความคล้ายคลึงกับกรณีของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร	 คือ	

องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ	 มิใช่องค์กรที่ถูกบัญญัติจัดตั้งโดยรัฐธรรมนูญโดยตรง	 แต่อาศัย	

กฎหมายเฉพาะในการก่อตั้ง	 8	ซึ่งใน	ค.ศ.	2001	ศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส	 (Conseild’	

État,	 2001:	 257)	 ได้ให้คำาจำากัดความองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระว่าหมายถึง	 “หน่วยงานที่ทำา

8	 	 ในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

(Economic,	Social	and	Environmental	Council)	 ไว้ในหมวดที่	 11	กำาหนดให้ทำาหน้าที่ให้ความเห็นต่อร่าง

กฎหมายของรัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	แต่สภาเศรษฐกิจ	สังคม	

และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระตามคำานิยามของศาลปกครองสูงสุด

ประเทศฝรั่งเศส
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หน้าที่ในนามของรัฐที่มิได้อยู่ภายใต้รัฐบาล	 ซึ่งได้รับการรับรองในเรื่องความเป็นอิสระอย่าง

สมบูรณ์ในการดำาเนินการตามพันธะกิจ	โดยปราศจากการแทรกแซงและไม่ยอมรับของอำานาจ	

ใดๆ	ยกเว้นอำานาจศาล	 เพื่อให้หน่วยงานประเภทนี้สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตาม

เจตนารมณ์แห่งการก่อตั้ง”	

	 ในปัจจุบัน	 องค์กรที่อยู่ภายใต้นิยามดังกล่าวในฝรั่งเศสมีมากกว่า	 30	 หน่วยงาน	

เช่น	 คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลข่าวสาร	 (National	 Commission	

for	 Information	 and	 Liberties)	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 (Ombudsman)	 คณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแห่งชาติ	 (National	 Evaluation	 Committee)	 คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการ

ควบคุมการดักฟังโทรศัพท์	 (National	Committee	 for	 the	Control	of	Telephone	Tapping)	

คณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดสรรทรัพยากรทางการเมืองและการใช้จ่ายในการหาเสียง

เลือกตั้ง	 เป็นต้น	 องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระในฝรั่งเศสเหล่านี้จะมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่

หลากหลาย	 แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง	 เช่น	 บางองค์กรมีหน้าที่ในการ

กำาหนดและควบคุมกฎระเบียบ	บางองค์กรมีอำานาจตัดสินลงโทษ	บางองค์กรมีหน้าที่แต่งตั้ง

บุคคล	ฯลฯ	(Elgie,	2006:	214-215)

	 จากที่กล่าวมาในกรณีของสหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	และฝรั่งเศส	แนวคิดใน

การสถาปนาองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระได้ถูกนำามาใช้ในประเทศเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทำางานของฝ่ายบริหาร	 มุ่งทำาให้การขับเคลื่อนภารกิจสำาคัญของรัฐ

บางอย่างเป็นไปอย่างอิสระ	 ปลอดจากการแทรกแซง	 และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	 แต่มิได้อาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นหลักประกัน

ความเป็นอิสระและเพิ่มความชอบธรรมในการใช้อำานาจขององค์กรประเภทนี้	 อย่างไรก็ตาม	

การสถาปนาองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระโดยการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ	

ของหลายประเทศ	 เช่น	 รัฐธรรมนูญของประเทศเนเธอร์แลนด์	บัญญัติเกี่ยวกับองค์กรอิสระ	

ไว้	 4	 องค์กร	 ได้แก่	 สภาตรวจเงินแผ่นดิน	 (Court	 of	 Audit)	 เป็นหนึ่งในห้าสภาสูงแห่งรัฐ	

(High	 Council	 of	 State)	 ของเนเธอร์แลนด์	 ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบประสิทธิภาพและ

ความชอบธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	

(Council	 of	 State)	 ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและตรวจร่างกฎหมาย	

ของรัฐบาลก่อนจะส่งให้แก่รัฐสภาพิจารณา	 ประกอบด้วยสมาชิกแห่งพระราชวงศ์บรรดา	

ที่ทรงดำารงตำาแหน่งหรือมีพระประสบการณ์ทางการเมืองทางการทูตหรือทางการทหาร		

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 (National	 Ombudsman)	 ทำาหน้าที่ตรวจติดตามการทำางานของรัฐบาล

และหน่วยงานของรัฐ	 คณะที่ปรึกษาถาวร	 (permanent	 advisory	 bodies)	 ทำาหน้าที่ให้	

คำาปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและการบริหารงานกิจการแห่งรัฐ	 (Ministry	 of		

the	Interior	and	Kingdom	Relations,	2008:	19-20)

	 รัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียได้บัญญัติสถาปนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญข้ึนมาใน	

หลากหลายรูปแบบ	ท้ังองค์กรท่ีมีลักษณะถาวร	(permanent)	และก่ึงถาวร	(semi-permanent)	

เพื่อเข้ามาเสริมกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองทั้งในระดับชาติและระดับมลรัฐให้มีความ

สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมมากยิ่งขึ้น	 โดยองค์กรเหล่านี้

มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร	 (รัฐบาลและหน่วยราชการ)	ตามภารกิจหน้าที่เฉพาะของ	

แต่ละองค์กร	 เช่น	 คณะกรรมการปฏิรูปการบริหาร	 (Administrative	Reforms	Commission)	

มีหน้าท่ีศึกษาทบทวนและจัดทำาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ	คณะกรรมการกฎหมาย	

(Law	Commission)	มีหน้าที่ศึกษา	ทบทวน	และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน	เพื่อจัด

ทำาข้อเสนอสำาหรับการปฏิรูปกฎหมาย	 คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการพิทักษ์สิทธิเด็ก	 (Na-

tional	 Commission	 for	 Protection	 of	 Child	 Rights)	 มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบเพื่อ

สร้างหลักประกันว่า	 กฎหมาย	 นโยบาย	 และเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ	 ที่รัฐออกมา

บังคับใช้	 ได้มีการวางหลักการที่คำานึงถึงสิทธิของเด็กไว้อย่างสอดคล้องกับสิทธิที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติรับรองและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล	เป็นต้น	(Ministry	of	Law	and	Justice,	

2007)

	 นอกจากประเทศประชาธิปไตยเก่าแก่อย่างเนเธอร์แลนด์และอินเดียแล้ว	การบัญญัติ	

ให้มีองค์กรอิสระไว้ในรัฐธรรมนูญ	นับเป็นแนวทางหลักประการหนึ่งที่หลายประเทศให้ความ

สำาคัญ	 โดยมุ่งหวังให้องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมามีบทบาทในการปฏิรูปการเมือง	 รวมถึงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งสถาปนาขึ้นมาภายหลังการสิ้นสุดลง

ของสงครามเย็น	เช่น	รัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐเชคมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสำานักงาน

ตรวจเงินสูงสุด	(the	Supreme	Audit	Office)	ไว้ในมาตรา	97	โดยกำาหนดให้เป็นองค์กรอิสระ	

(independent	 body)	 มีหน้าที่ในการควบคุมการจัดการทรัพย์สินและงบประมาณแผ่นดิน	

ส่วนในมาตรา	 98	 บัญญัติให้ธนาคารแห่งชาติ	 (Czech	 National	 Bank)	 เป็นธนาคารกลาง

ของรัฐที่มีพันธะกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพของกลไกราคาภายในประเทศที่เป็นอิสระ

และปลอดจากการแทรกแซงโดยรัฐบาล	 (Czech	 National	 Council,	 1992)	 ในประเทศ

แอฟริกาใต้	 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

ให้มีขึ้นเพื่อมีบทบาทในการสนับสนุนและพิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตย	 โดยบัญญัติ

เกี่ยวกับองค์กรประเภทนี้ไว้หลายองค์กรในหมวดที่	 9	 ของรัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วย		

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Commission)	คณะกรรมการเพ่ือความเท่าเทียม	

กันทางเพศ	 (Commission	 for	 Gender	 Equality)	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 (Auditor	

General)	 องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ	 (Public	 Protector)	 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

(Electoral	 Commission)	 (Constitutional	 Court	 of	 South	 Africa,	 2013)	 รัฐธรรมนูญของ

ประเทศเกาหลีใต้บัญญัติให้มีคณะกรรมการอิสระทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาในด้านต่างๆ	แก่ฝ่าย
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บริหารหลายคณะ	เช่น	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (National	Security	Council)	สภาที่ปรึกษา	

ด้านประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 (Advisory	Council	 on	Democracy	 and	

Peaceful	Unification)	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ	เป็นต้น	(Constitutional	Court	of	the	

Republic	of	Korea,	1997)

	 ทั้งนี้	 สาเหตุที่ทำาให้ประเทศเหล่านี้ต่างตระหนักถึงปัญหาอันเกิดขึ้นกับระบบการ

บริหารสมัยใหม่ก็คือ	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ	

และของโลก	 ซึ่งโครงสร้างการบริหารแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองได้อีกต่อไป	 กล่าวคือ	

การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าในทาง

เทคโนโลยี	 โดยการนำาเอาเทคโนโลยีต่างๆ	 มาใช้ประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจ	 การบริหาร

งานภาครัฐและเอกชน	รวมตลอดถึงการดำาเนินการทางการเมือง	เทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาสูง	

และมีความสลับซับซ้อนจนประชาชนธรรมดายากที่จะเข้าถึงได้	 ไม่ว่าจะในแง่ของการเข้า	

เป็นเจ้าของผู้ครอบครองเทคโนโลยี	 หรือในแง่ของความเข้าใจการทำางาน	 ทำาให้ผู้สามารถ

ครอบครองเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ในฐานะที่อาจกระทำาการจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน	หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติได้	 ในขณะท่ี	

โครงสร้างของระบบการบริหารตามแนวคิดดั้งเดิม	 ไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นได้	 ไม่ว่าจะในรูปของรัฐเข้าไปดำาเนินการเอง	 หรือรัฐปล่อย

ให้เอกชนดำาเนินการแทน	 และแม้แต่โครงสร้างของรัฐระดับสูงสุดเอง	 หากพิจารณาให้ถ่องแท้	

แล้วจะเห็นได้ว่า	สถาบันทางการเมืองหลักตามหลักการแบ่งแยกอำานาจ	คือ	รัฐสภา	รัฐบาล	

และศาลนั้น	 ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะสนองตอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยลำาพัง	 เกิดความจำาเป็น

ที่จะต้องมีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเข้ามาทำาหน้าที่วางระเบียบและควบคุมดำาเนินกิจกรรม

ต่างๆ	ทั้งของรัฐและเอกชนแทน	เพื่อเสริมสร้างกลไกทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

	 ดังนั้น	 จึงได้เกิดแนวคิดการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 เพื่อทำาหน้าที่ตรวจ

สอบการใช้อำานาจรัฐของกลไกภาครัฐฝ่ายต่างๆ	 เมื่อมีการยกร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540

2. แนวคิดในการจัดตั้ง “องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ” ในประเทศไทย

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	กำาหนดให้มีการจัดตั้งองค์กร	

ตามรัฐธรรมนูญ	ซ่ึงมีลักษณะการทำางานท่ีเป็นอิสระ	เพ่ือให้ใช้อำานาจหน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด	 ให้ทำาหน้าที่ตรวจสอบการ

ใช้อำานาจ	 ทั้งก่อนการเข้าสู่ตำาแหน่งหน้าที่	 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งและหลังการ

ออกจากตำาแหน่งหน้าที่	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญประกอบด้วย	 ศาลยุติธรรม	 ศาลปกครอง	

ศาลรัฐธรรมนูญ	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และผู้ตรวจ

การแผ่นดินของรัฐสภา	 ปรากฏว่าผลจากการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ	 โดยภาพรวมแล้ว	

สามารถแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ได้ประสบผลสำาเร็จในระดับหนึ่ง	

	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากองค์กรเหล่านี้เป็นกลไกการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	

รูปแบบใหม่	 ซึ่งประยุกต์หรือนำาแบบอย่างมาจากต่างประเทศ	 แม้ว่าจะมีการปรับให้เข้ากับ	

บริบทของประเทศไทยแล้วก็ตาม	 เม่ือมีการนำามาบังคับใช้จริงพบว่า	 ยังมีปัญหาหรืออุปสรรค	

ขัดขวางต่อการบรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหลายประการ	 โดยเฉพาะความเป็นอิสระ

ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งในด้านหลักการและเทคนิควิธีการ	 โดยมีสาเหตุมาจากทั้ง

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ

ต่างๆ	 โดยเฉพาะจากการปฏิบัติของฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มีเจตนารมณ์ที่จะให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งและมี

เสถียรภาพ	 แต่จากบทเรียนที่ผ่านมาพบว่า	 เมื่อฝ่ายบริหารมีอำานาจมาก	 แต่ฝ่ายนิติบัญญัติ

และองค์กรควบคุมตรวจสอบต่างๆ	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 เกิดปัญหาการผูกขาดการใช้อำานาจรัฐและปัญหากรณีที่ฝ่าย

บริหารได้เข้าไปแทรกแซงการดำาเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหลายองค์กร	โดยเฉพาะ

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการแทรกแซงกระบวนการสรรหาและการพิจารณาเลือกบุคคลให้

ดำารงตำาแหน่งในองค์กรต่างๆ	 ตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา	 (ไพบูลย์	 วราหะไพฑูรย์.	 2551;	

155-156)

	 ด้วยเหตุน้ี	แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ยังคงหลักการ	

ที่สำาคัญเกี่ยวกับองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในหลายประการไว้คล้ายคลึงกับ	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น	

รัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันแก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ดีฉบับหน่ึงของประเทศไทย	

ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ในหมวดที่	 11	 ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	 229	 -	 258	 แต่จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาในการจัดทำารัฐธรรมนูญ	 จึงได้มีการ	

พิจารณาถึงสาเหตุอันเป็นท่ีมาของสภาพปัญหาในการดำาเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

ต่างๆ	 เพื่อปรับปรุงให้เกิดดุลยภาพทั้งในด้านการใช้อำานาจและในด้านการควบคุมตรวจสอบ

การใช้อำานาจรัฐและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	

(ไพบูลย์	วราหะไพฑูรย์,	2551:157-161)	ดังต่อไปนี้
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	 ประการแรก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้ทำาการ

ปรับปรุงระบบการสรรหาองค์กรตรวจสอบเพ่ือให้ได้คนท่ีมีความรู้ความสามารถ	มีประสบการณ์	

และมีความเป็นอิสระในการทำาหน้าที่อย่างแท้จริง	 ทั้งนี้	 ในการจัดทำารัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาถึงประสบการณ์ในอดีตจาก

การใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 พบว่า	 ปัญหาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของกลไกในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	

ทั้งหลายนั้น	 ปัญหาประการสำาคัญคือ	 ปัญหาในแง่ของการได้มาซึ่งตัวบุคคลที่ทำาหน้าที่เป็น	

องค์กรตรวจสอบในองค์กรอิสระเหล่าน้ัน	เร่ิมต้ังแต่ปัญหาด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการ	

สรรหาบุคคล	 หรือปัญหาในกระบวนการพิจารณาเลือกหรือการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ให้บุคคลดำารงตำาแหน่งใดในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา	 ที่ยังคงมีปัญหาด้าน

ความเป็นอิสระในการดำาเนินการและการถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง	 ดังนั้น	 การแก้ไข

สภาพปัญหาดังกล่าว	 จึงจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่องค์ประกอบของคณะบุคคลที่	

จะมาทำาหน้าที่ในการสรรหาบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งใดในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและกระบวน	

การพิจารณาเลือกหรือการให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มีความมุ่งหมายที่จะให้ม	ี

องค์กรที่ทำาหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพ่ือดำารงตำาแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความ

เป็นอิสระและเป็นกลางอย่างสูง	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ฝ่ายการเมืองไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการ	

ดำาเนินงานได้	 โดยได้ตัดในส่วนของผู้แทนพรรคการเมืองออกไป	 แต่ให้ประธานสภาผู้แทน	

ราษฎรและผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ซ่ึงเป็นตัวแทนท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน	

ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเข้ามาทำาหน้าที่ดังกล่าวแทน	และให้ประธานของศาลต่างๆ	ไม่

ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลฎีกา	หรือศาลปกครองสูงสุด	 หรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและ

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 และประธานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆ	

เข้ามาเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการสรรหา	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเป็น	

กลางและมีความเป็นอิสระ	ปลอดจากการแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง	

	 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาบุคคล	 เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	

ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	

(มาตรา	 246	 วรรคสาม)	 ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

อื่นๆ	ได้แก่	คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง	(มาตรา	231	(1))	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	

(มาตรา	243)	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	(มาตรา	252	วรรคสาม)	และกรรมการสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	 (มาตรา	 256	 วรรคห้า)	 ได้เพิ่มให้มีตัวแทนจากบุคคลภายนอกที่ที่ประชุมใหญ่ศาล

ฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก	 ซึ่งจะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน	

กล่าวคือ	ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานศาลปกครองสูงสุด	

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา	

คัดเลือกจำานวนหนึ่งคน	 และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก

จำานวนหนึ่งคน	 ทั้งนี้	 กรรมการสรรหาซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

และที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ	 และต้อง

ไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกันด้วย	

เนื่องจากองค์ประกอบอื่นนั้น	ล้วนประกอบด้วยบุคคลที่จากฝ่ายตุลาการอยู่แล้ว	จึงต้องการ

ให้ได้บุคคลอื่นซึ่งมิได้เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการมาเข้าร่วมในกระบวนการสรรหา	 เพื่อให้ได้

มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสมในการทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งใดในองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ		

	 สำาหรับในส่วนของการพิจารณาเลือกและการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้

ดำารงตำาแหน่งใดในองค์กรตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาน้ัน	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจากการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาเลือก

เป็นจำานวนสองเท่าของจำานวนที่ต้องการ	 เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้เท่าจำานวนองค์

ประกอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆ	 แล้วให้วุฒิสภาทำาหน้าที่ในการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น	 หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด	 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง

ส่วน	 ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา	 พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดำาเนินการ

สรรหาใหม่	 หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วย

คะแนนเอกฉันท์	 หรือในกรณีที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

การเลือกตั้งจำานวนสองคนไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา	 และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนไม่

น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	 ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภานำาความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป	 แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์	 ให้เริ่ม

กระบวนการสรรหาใหม่	 ซึ่งต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้

ต้องดำาเนินการดังกล่าว

	 ประการที่สอง	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้บัญญัติ

รับรองหลักความเป็นอิสระทางด้านงบประมาณขององค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน	

เนื่องจากเล็งเห็นว่า	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้อำานาจตรวจสอบการ

ดำาเนินงานขององค์กรต่างๆ	 ตั้งแต่กระบวนการเข้าสู่ตำาแหน่ง	 การดำารงตำาแหน่ง	 และการ

ใช้อำานาจในการบริหารประเทศ	 หากปัจจัยในด้านงบประมาณขององค์กรอิสระยังคงต้อง

อยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายบริหาร	 อาจเป็นเหตุให้ฝ่ายบริหารสามารถนำามาเป็น

เงื่อนไขหรือข้ออ้างอื่นใดในการแทรกแซงการทำาหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้
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ปฏิบัติตามความต้องการของตนได้	 ส่งผลให้การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญไม่สามารถสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ	ดังนั้น	การจัดสรรงบประมาณ

ให้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญจึงควรเป็นการจัดสรรโดยสัดส่วนที่แน่นอน	 ซึ่งฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถที่จะแก้ไข	ลด	หรือเพิ่มเติมได้	จึงจะทำาให้การแทรกแซงการดำาเนิน

งานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายการเมืองไม่เกิดขึ้น	 แต่การกำาหนดให้องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญมีอิสระทางด้านงบประมาณ	 ก็มิได้หมายความว่าจะให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

เหล่าน้ันมีอิสระในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตนเองอย่างอิสระแต่ประการใด								ด้วยเหตุผล	

ดังกล่าว	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	จึงได้บัญญัติรับรองหลักความ	

เป็นอิสระทางด้านงบประมาณขององค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้ว่า	 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา	ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง

และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 นอกจากนี้	 ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา		

ศาลและองค์กรดังกล่าว	 หากหน่วยงานน้ันเห็นว่างบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรให้น้ัน	

ไมเ่พยีงพอ												ใหส้ามารถเสนอคำาขอแปรญตัตติอ่คณะกรรมาธกิารพจิารณารา่งพระราชบญัญตั	ิ

งบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง	(มาตรา	168	วรรคแปดและวรรคเก้า)

	 ประการที่สาม	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้บัญญัติ

แนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้องค์กรเหล่านี้	

ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม	 ดังที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา	 3	 ทั้งนี้	 แม้ว่า

องค์กรตามรัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากการบังคับบัญชาหรือการกำากับดูแลของ

ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ	 แต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

ตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ	 ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเป็นการใช้อำานาจโดยตรง	

ตามรัฐธรรมนูญ	 หรือศาลปกครองในกรณีที่เป็นการใช้อำานาจทางปกครอง	 แล้วแต่กรณี	

กล่าวคือ	 ในกรณีท่ีองค์กรตามรัฐธรรมนูญออกกฎคำาส่ังหรือการกระทำาอ่ืนใด	 อันเน่ืองมาจาก	

การใช้อำานาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ	 หรือเนื่องมาจากการดำาเนินกิจการทาง

ปกครอง	 เช่น	 การออกคำาสั่งตามกฎหมาย	 ย่อมสามารถถูกตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง	

(มาตรา	223)

	 นอกจากการปรับปรุงระบบการสรรหา	 การรับรองหลักความเป็นอิสระทางด้าน

งบประมาณ	 และวางแนวทางการตรวจสอบองค์กรอิสระดังที่กล่าวมาแล้ว	 รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยยังได้เพิ่มมาตรการอื่นๆ	 เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ของ

องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ออกได้เป็น	 3	 มาตรการ

ที่สำาคัญ	(นิยม	รัฐอมฤต	และคณะ,	2555:	21-23)	ได้แก่	

	 (1)	มาตรการป้องกันการใช้อำานาจรัฐในทางมิชอบ

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้วางหลักการที่สำาคัญโดย

เพิ่มมาตรการป้องกันการใช้อำานาจรัฐของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในทางมิชอบขึ้นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 หลายประการ	

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำาให้การใช้อำานาจทางการเมืองในระดับประเทศมีความโปร่งใส	

ปราศจากการทุจริต	คอร์รัปชั่น	ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรม

และจริยธรรม	ตัวอย่างมาตรการในเชิงป้องกันท่ีสำาคัญ	เช่น	ห้ามผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	

เป็นเจ้าของกิจการ	 หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน	 เพื่อป้องกันการใช้สื่อสารมวลชน

แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง	ในขณะเดียวกัน	สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนก็ได้รับการ	

คุ้มครองเพิ่มมากขึ้น	 โดยห้ามรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจปิดกิจการสื่อมวลชน	 รวมทั้งห้าม

แทรกแซงสื่อมวลชนในการนำาเสนอข่าวสาร	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังมีการกำาหนดมาตรการ

ป้องกันอื่นๆ	 เพื่อไม่ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสูงมี	

ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนกัน	 โดยกำาหนดให้นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสและ	

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย	 และห้ามประธานสภาผู้แทน	

ราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรี	 ดำาเนินการใดๆ	 ใน

ลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย

	 นอกจากนี้	 ในการป้องกันการใช้อำานาจรัฐของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและ	

เจ้าหน้าที่ของรัฐในทางมิชอบ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ยังได้	

บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

ไว้อย่างชัดแจ้ง	ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่	 ไม่เคยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ	

อย่างชัดเจนเท่าน้ี		ดังบัญญัติในหมวด	13	ซ่ึงกำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการ	

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท	 ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมตาม

ประมวลจริยธรรมที่ได้กำาหนดขึ้น	 และมีการจัดระบบควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของบุคคล

ที่ดำารงตำาแหน่งระดับสูงของรัฐ	 นอกจากนี้	 ในมาตรา	 279	 วรรคสาม	 ถึงกับบัญญัติว่า	 การ

ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ถือเป็นเหตุที่จะ

ดำาเนินกระบวนการถอดถอนบุคคลผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองนั้นออกจากตำาแหน่งได้

	 (2)	มาตรการควบคุมการใช้อำานาจรัฐ

	 สำาหรับมาตรการควบคุมการใช้อำานาจรัฐนี้	 เป็นมาตรการลดการผูกขาดการใช้

อำานาจรัฐ	 และเสริมสร้างอำานาจทางการเมืองให้แก่ประชาชน	 โดยการกำาหนดให้มีหมวด	



52        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        53

การเงินการคลังและงบประมาณขึ้นในรัฐธรรมนูญ	หมวด	8	มาตรา	166	–	มาตรา	170	เป็น

ครั้งแรกในประเทศไทย	 เพื่อเป็นการควบคุมมิให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีวินัยการเงินและ

งบประมาณ	 การกำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตน	

ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการควบคุม

และตรวจสอบความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทั้งก่อนเข้ารับตำาแหน่ง	 พ้นจากตำาแหน่ง	 และภายหลังพ้นจากตำาแหน่งไปแล้วหนึ่งปี	 โดย

มาตรการแสดงทรัพย์สินและหน้ีสินน้ีมีผลใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภาที่จะต้องเปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบด้วย

	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญยังได้กำาหนดมาตรการต่างๆ	 เพื่อเข้ามาควบคุมการดำาเนิน

การทางการเมืองและงานที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของรัฐสภาในอีกหลายประการ	 เช่น	

กำาหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างดำารง

ตำาแหน่ง	 จะเป็นกรรมการบริหารหรือดำารงตำาแหน่งในพรรคการเมืองมิได้	 นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งการปฏิบัติหน้าที่หรือ

การมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมิได้	 กำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้น	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อกันไม่น้อย

กว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 หรือกรณีเปิดอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีใช้จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในหกของจำานวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 หรือเมื่อเกิน	 2	 ปีแล้ว	 ในกรณีมีจำานวนสมาชิก	

สภาผู้แทนราษฎรรวมกันไม่ถึงจำานวนดังกล่าวก็สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี	

หรือรัฐมนตรีได้ด้วย	 นอกจากนี้	 ยังกำาหนดให้สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่พ้น	

จากตำาแหน่งเดิมแต่ไปดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีอื่นได้	เป็นต้น

	 (3)	มาตรการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ

	 มาตรการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐถือเป็นมาตรการที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งใน

การจำากัดการผูกขาดและการใช้อำานาจที่มิชอบของรัฐ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 จึงกำาหนดให้องค์กรตรวจสอบมีความเป็นอิสระเข้มแข็ง	 เพื่อให้ทำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการปรับปรุงระบบการปรับปรุงอำานาจหน้าที่และระบบการ

ทำางานขององค์กรตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น	 เช่น	 การกำาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจรับฟ้อง

โดยตรงในเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการใช้อำานาจรัฐโดยไม่เป็นธรรม	

กำาหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่า	

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและ	

เจ้าหน้าที่รัฐได้	 กำาหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเป็น	

ผู้พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน	

ปกปิดหรือยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ	 กำาหนดให้ผู้ตรวจการ	

แผ่นดินสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยรวมข้ึนพิจารณาได้โดยไม่

จำาเป็นต้องมีการร้องเรียน	 กำาหนดให้องค์กรอัยการแยกออกมาเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การ

บังคับบัญชาของรัฐบาลเพื่อให้ทำางานได้อย่างอิสระในการดูแล	 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อ

ประโยชน์ของสังคมในฐานะ	“ทนายแผ่นดิน”	อย่างแท้จริง	เป็นต้น

	 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ทำาให้มองเห็นถึงความจำาเป็นต้องมีกลไกองค์กรอิสระ

และองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการทำาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 (นพดล	 เฮงเจริญ,	

2550:	11-12)	ดังนี้	

	 ประการที่	 1	 ความจำาเป็นต้องมีกลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดย

ฝ่ายตุลาการ	 เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย	 โดยถูกละเมิดจากการกระทำาของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือโดยถูกละเมิดจาก

การกระทำาของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่ง	 นอกจากนี้	 ยังจำาเป็น

ต้องมีกลไกที่มิใช่ฝ่ายตุลาการ	 แต่ก็เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นองค์กรอิสระเพื่อเยียวยาปัญหา

ของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้อำานาจรัฐหรือการกระทำาของบุคคล	 และการคุ้มครอง

ด้านสิทธิมนุษยชน	 เนื่องจากการใช้กลไกทางศาลอาจมีข้อจำากัดบางอย่าง	 กล่าวคือจะต้อง

ใช้เวลานานพอสมควรในการพิจารณาสอบสวนคดีหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	 รวมถึง

การที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องต่อศาลและการดำาเนินคดี

	 ประการที่	 2	ความจำาเป็นต้องมีกลไกในการตรวจสอบเกี่ยวกับความสุจริตในการใช้

อำานาจรัฐ	และตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ

	 ประการที่	 3	 ความจำาเป็นต้องมีกลไกตรวจสอบในการควบคุมตรวจสอบ	 ลด	 และ

ขจัดการซื้อเสียงในการเลือกต้ังผู้แทนประชาชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

รวมถึงเปิดโอกาสให้คนดี	มีคุณภาพ	คุณธรรม	เข้าสู่ระบบการเมือง

	 ประการท่ี	4	ความจำาเป็นต้องมีกลไกในการสร้างระบบการเมือง	และพรรคการเมือง	

ที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

	 ประการที่	5	ความจำาเป็นต้องกลไกที่มีความเป็นอิสระ	เป็นกลาง	และสามารถดำารง

ความยุติธรรม	ในการปฏิบัติหน้าที่

	 จากความจำาเป็นที่จะต้องจัดตั้งองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาทำา	

หน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่กล่าวถึงข้างต้น	 หลักการที่เป็นหัวใจ	

ขององค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐคือความเป็นอิสระ	 ความเป็นกลาง	

และความยุติธรรม	 ซ่ึงประกอบด้วยความเป็นอิสระในเร่ืองท่ีมาและการเข้าสู่อำานาจของบุคคล	
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ที่เข้าทำาหน้าที่ในองค์กรอิสระ	 ความอิสระในเรื่องการกำาหนดนโยบายและการดำาเนินงาน

ขององค์กรความอิสระในเรื่องงบประมาณ	 และการมีหน่วยธุรการหรือสำานักงานที่เป็นอิสระ	

ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี	ไม่เป็นฝักฝ่ายในทางการเมือง	หรือเข้าข้างพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่ง	 ปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่	 ไม่ลำาเอียงหรือเลือกปฏิบัติด้วย

เหตุผลที่เป็นความรู้สึกส่วนตัว	 มีความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานของวิชาชีพ	 มีความชอบ

ธรรมตามหลักศีลธรรมและคุณธรรม	 มีความชอบด้วยเหตุผลตามหลักกฎหมาย	 ตรรกะ

และข้อเท็จจริง	(นพดล	เฮงเจริญ,	2550:	12)

	 นับตั้งแต่	 พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นมา	 องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้กลาย

เป็นส่วนหน่ึงของระบบการเมืองท่ีมีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ของประเทศไทย	การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรประเภทนี้เป็นรายองค์กร	เพื่อทราบ

ถึงเจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่สภาพปัญหาทั้งในแง่เสถียรภาพและความชอบธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่	 ตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สะท้อนผ่านการบริหารงบประมาณของ

องค์กรและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังท่ีจะได้นำาเสนอในบทต่อๆ	 ไปของหนังสือเล่มน้ี

จึงมีความสำาคัญ

ส‹ÇนทÕè�2

  Í§ค�¡รÍิสรÐ
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3
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ปัทมา สูบกำาปัง

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของไทยในช่วง	65	ปีแรกน้ัน	คงไม่	
อาจปฏิเสธถึงสภาพความไม่สุจริต	 โปร่งใสในการเข้าสู่อำานาจรัฐ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องไป

ถึงการใช้อำานาจรัฐที่เป็นไปโดยมิชอบ	 มีการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างกว้างขวาง	 แต่ไม่สามารถ

ตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำาความผิดได้		ดังนั้น	ในการปฏิรูปการเมืองจึงมุ่งให้ความสำาคัญ

กับการทำาให้ระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและมีความชอบธรรมในการใช้

อำานาจควบคู่ไปกับการยกระดับและพัฒนาการเมืองของพลเมืองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	 และการ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันทางการเมืองต่างๆ		

	 รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองมีเจตนารมณ์หลักสำาคัญประการหนึ่ง	คือ	การทำา	

ให้ระบบการเมืองมีความสุจริตและความชอบธรรมในการใช้อำานาจ	 เริ่มต้นตั้งแต่การเข้าสู่

อำานาจรัฐที่ต้องการลดและขจัดการซื้อเสียง	 และเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถเข้าสู่ระบบ	

การเมือง	 ซึ่งนอกจากการพัฒนาปรับปรุงระบบเลือกตั้งแล้ว	 อีกส่วนสำาคัญคือการจัดให้มี

องค์กรอิสระ	 คือ	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยกำาหนดให้มีอำานาจหน้าที่จัดการและ

ควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยสุจริตและ 

เที่ยงธรรม ซึ่งนับได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระด่านแรก

ที่ตรวจสอบการเข้าสู่อำานาจรัฐ	 โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยประธาน

กรรมการและกรรมการการเลือกตั้งอีก	4	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำา

ของวุฒิสภา	จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

	 ท้ังน้ี	 มีการพัฒนาปรับปรุงและกำาหนดให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็น	 “องค์กร 

อิสระตามรัฐธรรมนูญ”	หมวด 11 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 โดยท่ีมีการปรับโครงสร้าง	ท่ีมาและอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังบางส่วน
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	 การแสดงบทบาทอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังในยุคแรกน้ันค่อนข้าง	

ประสบความสำาเร็จและได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างมาก	 แต่ในช่วงท่ีสังคมมีความขัดแย้ง	

แตกแยกกันอย่างรุนแรง	การบริหารจัดการและตรวจสอบการเลือกต้ังตามกรอบอำานาจหน้าท่ี	

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นโจทย์ท้าทายที่ไม่เพียงการทำาให้บรรลุผลสำาเร็จด้วยความ

สุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้น	 การที่สามารถดำาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งได้หรือไม่	 	 และผล

จากการเลือกตั้งนั้น	 ทำาให้สังคมเชื่อถือ	 เชื่อมั่นในผลการเลือกตั้ง	 รวมถึงผลการใช้อำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเป็นไปอย่างอิสระ	 และเป็นกลางมากน้อยเพียงใด	

คือโจทย์หลักที่ต้องพิจารณาหาแนวทางสำาหรับการปฏิรูปประเทศในยุคปัจจุบัน

1. เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นองค์กรอิสระท่ีถูกกำาหนดข้ึน	 เพ่ือให้เป็นกลไกหน่ึงใน	

การปฏิรูปการเมือง	 โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำาให้ระบบการเลือกตั้งหรือการเข้าสู่อำานาจ

รัฐเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม	 ทั้งนี้	 นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย	 สังคมไทยต้องประสบกับปัญหาความไม่สุจริตในการเลือกตั้งมาโดยตลอดที่มี	

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนกว่า	 20	 ครั้ง	 การจัดการเลือกตั้งภายใต้การ

ดำาเนินการของกระทรวงมหาดไทยมีข้อจำากัดและปัญหาอุปสรรคหลายประการ		

	 ปัญหาสำาคัญคือ	 การทุจริตและการซื้อสิทธิ์ขายเสียง	 และความไม่เป็นธรรมในการ

เลือกตั้ง	 โดยมีมูลเหตุจากทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	

หรือประชาชนผู้เลือกตั้ง	 	 และที่สำาคัญที่สุดคือ	 ไม่มีการตรวจสอบและควบคุมการจัดการ

เลือกต้ังของกระทรวงมหาดไทยในทุกด้าน	การแบ่งเขต	การกำาหนดหน่วยเลือกต้ัง	การแต่งต้ัง	

เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งและอื่นๆ	เป็นการจัดการโดยกระทรวงมหาดไทยแต่เพียง

หน่วยงานเดียว	 (ธีรภัทร์	 เสรีรังสรรค์,	 2547)	 นอกจากนี้	 ยังมีข้อจำากัดสำาคัญอีกประการคือ	

โดยสถานะท่ีเป็นหน่วยราชการ	 ซ่ึงอยู่ภายใต้อำานาจบังคับบัญชาของนักการเมืองหรือผู้บริหาร	

ระดับสูง	 รวมถึงต้องอยู่ภายใต้ระบบระเบียบของทางราชการซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ	

งานน้อย	 ในขณะที่การแข่งขันในการเลือกตั้งมีความดุเดือดเข้มข้น	 ผู้แข่งขันเข้าสู่อำานาจรัฐ	

ต่างต้องใช้ทุกกลวิธีเพื่อชนะเลือกตั้ง	 ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ก็ตาม	 โดยมีประชาชนเป็น	

ผู้ร่วมในขบวนการ	 ด้วยมีแรงจูงใจหรือปัจจัยหนุนจากการที่ระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	

ขาดประสิทธิภาพ	 เมื่อเข้าสู่ตำาแหน่งแล้วก็อาจใช้อำานาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ		

(บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	2547)

	 การเลือกต้ังในยุคแรกของไทยด้านหน่ึงเป็นเคร่ืองมือการคัดสรรผู้แทนเข้าสู่อำานาจรัฐ	

	 แต่ในขณะเดียวกันนั้น	 การเลือกตั้งที่ขาดความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็มีส่วนในการบั่นทอนความ

สมบูรณ์ของประชาธิปไตยไทยมาตลอดและยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	สิ่งเหล่านี้สะท้อน

ถึงความอ่อนแอ	 ไร้ประสิทธิภาพ	 และไร้คุณภาพในกระบวนประชาธิปไตยของไทย	 ซึ่งมีผล

โดยตรงต่อคุณภาพของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	เนื่องจากการขาดคุณภาพ	(รวม

ไปถึงความถูกต้องชอบธรรม)	ของผู้ใช้อำานาจจากการเลือกตั้งนั่นเอง								

	 ในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเลือกต้ัง	 มีการศึกษา	

ถึงรูปแบบ	วิธีการ	ตลอดจนกระบวนการทุจริตเลือกต้ัง	ข้อเสนอแนะท้ังในเชิงระบบและในเชิง	

ปฏิบัติการ	 ซึ่งในกระบวนการปฏิรูปการเมือง	 มีการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำาข้อเสนอการปฏิรูป

การเมืองไทย	 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย	 (คพป.)	 จำานวนรวม	15	 เล่ม	ซึ่ง

ไพฑูรย์		บุญวัฒน์	(2538)	ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุน

การเลือกต้ังให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม	ท้ังน้ี	ได้เสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา	

การเลือกตั้งด้วยวิธีเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นแบบผสม	 ขยายฐานการเลือกตั้งให้ประชาชน	

ที่มีอายุครบ	 18	 ปี	 เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 รวมถึงให้สิทธิคนไทยในต่างประเทศได้เลือกตั้ง		

ให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดการซื้อเสียง	 การพัฒนาระบบพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง	

และข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย	 เป็นองค์กรบริหารการเลือกตั้ง	 และให้จัดตั้ง		

“คณะกรรมการการเลือกต้ังแห่งชาติ”	 เป็นองค์กรสอดส่องกำากับดูแลการเลือกต้ังทำาหน้าท่ี	

เป็นการชั่วคราวในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไปทุกระดับ	 และสิ้นสุดลงเมื่อผ่านพ้นระยะเวลา

การร้องคัดค้านการเลือกต้ังแล้ว	 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากการแต่งต้ัง	

ของนายกรัฐมนตรี	ประธานรัฐสภา	และประธานศาลฎีกา	มีอำานาจหน้าที่ในการแบ่งเขตเลือก

ตั้ง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	รับจดทะเบียนอาสาสมัคร	สังเกตการณ์การเลือกตั้ง	ประกาศ

ผลการเลือกตั้ง	เป็นโจทก์ในคดีเลือกตั้งและอำานาจหน้าที่อื่นๆ	ตามที่กฎหมายกำาหนด	รวมถึง	

จัดให้มีองค์กรทำาหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งทุกระดับ

	 นอกจากน้ี	วิษณุ	วรัญญู	(2538)	ศึกษาวิจัยเร่ืององค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระมีข้อเสนอ	

ให้นำากลไกองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเข้ามาเสริมช่องว่างในโครงสร้างการบริหารประเทศ	

เพราะแม้ว่าประเทศไทยมีองค์กรท่ีทำาหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบหลายองค์กร	 แต่องค์กรเหล่าน้ัน	

ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจาก	

ยังถูกครอบงำาโดยฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำา	 จึงควรบัญญัติองค์กรเหล่านี้ไว้ใน

รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นประเภทหนึ่งของหน่วยงานของรัฐ	 โดยบัญญัติไว้เฉพาะหลักการ	

กว้างๆ	ที่เป็นสาระสำาคัญแล้วให้ออกพระราชบัญญัติกำาหนดสถานะแต่ละองค์กรไป

	 ในกระบวนการพิจารณายกร่างและให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง	

หรือที่เรียกกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน	 คือ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 นั้น	กรอบการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญกรอบที่	 2	คือ	การตรวจสอบการใช้

อำานาจรัฐ	 เนื่องจากสภาพปัญหาหลักคือการทุจริตและความไม่โปร่งใสในระบบการเมือง
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การปกครอง	 ดังนั้น ต้องทำาให้ระบอบการเมืองมีความสุจริตและมีความชอบธรรมใน

การใช้อำานาจ	 และการเพิ่มอำานาจพลเมืองในการควบคุมการใช้อำานาจในทุกระดับ	 ทุกด้าน

อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการลดและขจัดการซื้อเสียงและเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถ

เข้าสู่ระบบการเมือง	 การกำาหนดมาตรการการทุจริตในตำาแหน่ง	 การเพิ่มระบบและองค์กร

ตรวจสอบการใช้อำานาจให้ครอบคลุมทุกด้าน	 ท้ังน้ี	 มีการปรับปรุงในส่วนของระบบการเลือกต้ัง	

ระบบพรรคการเมือง	 ปฏิรูประบบการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐโดยองค์กรอิสระต่างๆ		

และระบบการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม	 โดยที่กำาหนดให้	 “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”		

ที่เป็นอิสระเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง	 โดยความช่วยเหลือขององค์กรพัฒนาเอกชน	 ให้อำานาจ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเต็มที่	 ซึ่งรวมอำานาจสั่งให้เลือกตั้งใหม่	 สอบสวนและดำาเนินคดี

เกี่ยวกับการเลือกตั้งเอง	(บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	2546;	2547)	

	 “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”	จึงถูกจัดตั้งขึ้นเป็น “องค์กรตรวจสอบอิสระ” อยู่

ในหมวด	6	รัฐสภา	ส่วนที่	8	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	มีอำานาจหน้าที่หลักในการควบคุม

ตรวจสอบและจัดการเลือกตั้ง	รัฐธรรมนูญกำาหนดโครงสร้าง	ที่มา	และองค์ประกอบ	รวมถึง	

หลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี	ท้ังน้ี	คณะกรรมการการเลือกต้ัง	

นับเป็นกลไกหนึ่ง	 และเป็นกลไกการตรวจสอบแรกของระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐใน

ส่วนของการสร้างความสุจริตและโปร่งใสในกระบวนการเข้าสู่อำานาจรัฐ	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความสุจริตในระบบการเมืองการปกครองโดยรวม		

	 ในท่ีสุด	คณะกรรมการการเลือกต้ังก็ถูกจัดต้ัง	และคณะกรรมการการเลือกต้ังชุดแรก	

ได้ใช้อำานาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลและจัดการเลือกต้ังเป็นคร้ังแรก	คือ	การเลือกต้ังสมาชิก 

วุฒิสภาโดยตรงครั้งแรกของประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 4	มีนาคม	2543	 	 สังคมให้การยอมรับ

และมีความเช่ือม่ันในความเป็นอิสระ	 เป็นกลาง	 และกล้าหาญในการใช้อำานาจหน้าท่ีค่อนข้าง	

มาก	 สังคมไทยตื่นตัว	 ตระหนัก	 และเข้ามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์

การเมืองไทย	 มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึงร้อยละ	 71.89	 และสังคมยอมรับผลงานของคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง	 มีการขนานนามคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ว่า	 “5	 เสือ	 กกต.”		

ต่อมา	 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบในการควบคุมและดำาเนินการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	คือวันที่	 6	มกราคม	2544	และเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	วันท่ี	6	กุมภาพันธ์	2548	ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 และมีการจัดการออกเสียงประชามติครั้งแรก	

คือการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

วันออกเสียงประชามติคือวันที่	19	สิงหาคม	2550	ซึ่งผลปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นชอบ	

กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	จึงมีการประกาศใช้บังคับนับแต่	

วันที่	24	สิงหาคม	2550

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550	 ยังคงกำาหนดให้ม	ี	

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”		โดยกำาหนดไว้ในหมวด	10	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ส่วนที่	1	

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งมีการปรับปรุงในส่วนของกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง	

และอำานาจหน้าที่บางประการ	

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ได้ดำาเนินการควบคุมดูแลและ

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	2	คร้ัง	คือเม่ือวันท่ี	23	ธันวาคม	2550	

และวันที่	 3	กรกฎาคม	2554	 	และได้ควบคุมดูแลและจัดการเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภา	 เมื่อ	พ.ศ.	2551	ทั้งนี้	 ระบบและกระบวนการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภา

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สำาคัญในการเตรียมการ	

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ	 เพ่ือทำาให้ระบบและกระบวนคัดสรรผู้แทนประชาชนเป็นไป	

ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม		

	 กล่าวโดยสรุป	 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นกลไกด่านแรกที่มีส่วนสำาคัญต่อการ

ทำาให้ระบบการเมืองการปกครองและการใช้อำานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและชอบธรรม	 หาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ	 รวมถึงมีความเป็นอิสระและเป็น	

กลางในการแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 การปฏิรูปการเมือง

เพื่อให้เกิดการใช้อำานาจรัฐโดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้จริงในทาง

ปฏิบัติ	 แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม	 การจัดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกจากเป็น	

การสิ้นเปลืองงบประมาณ	 และก่อภาระด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจำานวนมากแล้ว	 ยังอาจซ้ำาเติม

ปัญหาความแตกแยกขัดแย้งในสังคม	 เนื่องจากการใช้อำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอำานาจรัฐอื่นๆ	ด้วย

	 รัฐธรรมนูญกำาหนดให้มีหลักประกันความเป็นอิสระเป็นกลางของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งไว้	2	ส่วนหลัก	ได้แก่	

	 -	 	 กำาหนดให้มีวาระดำารงตำาแหน่งยาว	 คือ	 7	 ปี	 ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

และให้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยระบบค่าตอบแทนท่ีแยกจากระบบราชการ	 คือ	พระราชบัญญัติ	

เงินเดือน	 เงินประจำาตำาแหน่ง	 และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานกรรมการ	 และกรรมการการเลือกตั้ง	 ประธานผู้ตรวจการ	

แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ	 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	2541	 ซึ่งมีการ	

ประกาศใช้ฉบับท่ี	2	พ.ศ.	2546	และฉบับท่ี	3	พ.ศ.	2555	เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง	

ของสังคม

	 -	 	 กำาหนดหลักประกันความเป็นอิสระด้านงบประมาณไว้ในรัฐธรรมนูญ	 คือ	 “รัฐ

ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา	 ศาลรัฐธรรมนูญ		
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ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ”	ซึ่งในทางปฏิบัติ	คณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีความเป็นอิสระด้านงบประมาณเฉพาะส่วนของการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ

เป็นก้อน	 (Block	 Grant)	 และมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ	 โดยหากมีเงินเหลือ	

ก็ไม่ต้องนำาส่งคืนเท่านั้น	 ซึ่งการพิจารณาตัดทอนงบประมาณโดยสำานักงบประมาณ	 หรือ

คณะกรรมาธิการของรัฐสภายังคงมีอำานาจดุลพินิจค่อนข้างมากในการพิจารณาอนุมัติ	

งบประมาณให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 บทบาทอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	

มีดังนี้	(ปัทมา	สูบกำาปัง,	2556)	

	 1.	 ควบคุม	 และดำาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 รวมทั้งการออกเสียงประชามติ		

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม		

	 2.	 ออกประกาศ	 หรือวางระเบียบอันจำาเป็นแก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิก

วุฒิสภา	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พระราชบัญญัติประกอบ	

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การออกเสียงประชามติ	 	และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น		

	 3.	 กำาหนดระเบียบเก่ียวกับข้อห้ามปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ขณะอยู่ในตำาแหน่ง	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ของรัฐ	ความสุจริตและเท่ียงธรรม	ความเสมอภาค	

และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง	

	 4.	 กำาหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง	การสนับสนุน	

ทางการเงินโดยรัฐ	 การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 รวมทั้งการ	

ตรวจสอบบัญชีทางการเมืองของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย		และการควบคุมการจ่ายเงิน

หรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง			

	 5.	 สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง	 และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่

เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง		

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		

	 ทั้งนี้	อำานาจหน้าที่ที่สำาคัญคือ	การสืบสวนสอบสวนกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำา

การก่อหรือสนับสนุนให้มีการกระทำาฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งมีผลทำาให้การเลือกตั้ง

มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 อันจะนำาไปสู่การมีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 และหรือ

ยุบพรรคการเมืองได้ต่อไปตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	237	

	 อำานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทั้งก่อน	

และหลังประกาศผลการเลือกต้ัง	หรือท่ีเรียกว่า	“ใบเหลือง” หรือ “ใบแดง”	ตามรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	238	

	 1.	 สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วย

เลือกตั้งหนึ่ง	หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง	เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออก

เสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	

	 2.	 ประกาศผลการเลือกตั้ง	ผลการสรรหา	และผลการออกเสียงประชามติ	

	 3.	 ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น		หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่	

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีบทบาทสำาคัญเกี่ยวกับการจัดตั้ง	 การ	

ดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง	รวมไปถึงการติดตามตรวจสอบ	และหรือสนับสนุนพรรคการเมือง	

ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประชาธิปไตย	ทั้งนี้	 ตาม	

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.2550	ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม

เป็นฉบับที่	2	พ.ศ.2554		

	 กล่าวโดยสรุป	อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	4	ประเภท	(บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	2542)	คือ

	 ประการแรก	 อำานาจหน้าที่วางกฎเกณฑ์เป็นทำานองการใช้อำานาจนิติบัญญัติในการ

ออกประกาศข้อกำาหนด

	 ประการที่สอง	อำานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเลือกตั้ง

	 ประการที่สาม	 อำานาจหน้าที่ในการสืบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ในอำานาจ		ซึ่งเป็นการใช้อำานาจกึ่งตุลาการ

	 ประการที่สี่	 อำานาจหน้าที่ทั่วไป	 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่

สามประการแรก
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2. สภาพปัญหา

	 ช่วงสิบกว่าปีของการกำาหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อบริหารจัดการและตรวจสอบการ

เลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม	 คือ	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มของการ

ทำาให้ระบบการเมืองและการใช้อำานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและชอบธรรมนั้น	 เมื่อเข้าสู่ยุค

แห่งการปฏิรูปประเทศต่อเนื่องจากยุคแห่งการปฏิรูปการเมืองก่อนหน้านี้	 โจทย์สำาคัญของ

สังคมไทยยังคงก้าวไปไม่พ้นการทำาให้การเข้าสู่อำานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริต	 เป็นธรรม	โปร่งใส	

และมีความชอบธรรมมากกว่าในอดีต	 นั่นหมายความว่าการแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังต้องได้รับการพิจารณาทบทวนเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวด้วย			

จากศึกษาวิเคราะห์และสำารวจทางวิชาการพบว่ามีสภาพปัญหาหลักซึ่งสมควรได้รับการ

พิจารณาทบทวนดังต่อไปนี้		

	 1.	 การสถาปนาคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้รัฐธรรมนูญ โดยกำาหนดไว้ใน

หมวด 11  ให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ดังต่อไปนี้ 

	 การกำาหนดให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	ในหมวด	

11	 เท่ากับยกสถานะให้เทียบเท่าองค์กรผู้ใช้อำานาจอธิปไตยทั้งสาม	 และการกำาหนดให้มี

อำานาจหน้าที่ที่เข้าข่ายการใช้อำานาจนิติบัญญัติ  อำานาจบริหาร และอำานาจตุลาการ

หรือกึ่งตุลาการ ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยและหลักการแบ่งแยกอำานาจอธิปไตย	

(Separation	 of	 Power)	 (จาตุรนต์	 ฉายแสง,	 2556)	 และการกำาหนด	 “องค์กรอิสระ”	 ไว้ใน

รัฐธรรมนูญอาจมีปัญหาต่อเนื่องไปถึงความเป็นอิสระ	 เพราะจะอิสระเสียจนไม่ทำางาน	และ

อาจนำามาซึ่งปัญหาและความวุ่นวายทางการเมือง	 ในต่างประเทศแทบไม่มีกำาหนดองค์กร

อิสระไว้ในรัฐธรรมนูญ	และมีปัญหาว่าการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญน้ีต้องรับผิดชอบต่อใคร	

ในขณะท่ีฝ่ายการเมืองต้องรับผิดชอบต่อประชาชน	(อุดม	รัฐอมฤต,	2556)	ความเข้าใจผิดว่า	

การมีองค์กรอิสระต้องกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือให้แก้ไขยกเลิกได้ยากและเป็นหลักประกัน	

ความเป็นอิสระ	ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร	มีผลทำาให้เข้าใจเลยไปว่า	องค์กรอิสระเทียบ

เท่ารัฐสภา	รัฐบาล	และศาล	และเข้าใจเลยไปว่าองค์กรอิสระไม่ถูกตรวจสอบจากองค์กรอื่น		

ผลเสียที่มีคือการทับซ้อนกับองค์กรผู้ใช้อำานาจอธิปไตยอื่นๆ	นำาไปสู่วิกฤตรัฐธรรมนูญและ

การบริหารได้ง่าย	ดังนั้นควรจัดให้เป็น	“องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ”	ที่ไม่อยู่ในสายการบังคับ

บัญชาหรือสั่งการจากฝ่ายบริหาร	 มีหลักประกันความเป็นกลางและมีความรับผิดชอบ		

มีบทบาทเป็น	Regulation	ออกกฎระเบียบและดูแลตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ

แข่งขันกันอย่างเสรี	(วิษณุ	วรัญญู,	2556)		

	 ในขณะที่มีทัศนะหรือมุมมองที่แตกต่างออกไป	 โดยสนับสนุนการมีองค์กรอิสระ

เพื่อเป็นกลไกตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐโดยกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ด้วยเห็นความจำาเป็น

ที่ต้องสร้างระบบควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐที่เป็นอิสระ	 เพื่อรักษาสมดุลของระบบ

รัฐสภาซึ่งรัฐสภาไม่สามารถควบคุมตรวจสอบรัฐบาลได้	 (สุรพล	 นิติไกรพจน์,	 2556)	 การ	

เกิดขึ้นขององค์กรอิสระเป็นนวัตกรรมทางความคิดใหม่	เป็นการสร้างอำานาจที่	4	เป็นอำานาจ

พิเศษเฉพาะ	 เพราะฐานอำานาจที่มีทั้ง	 3	 ฝ่าย	มีความไม่สมบูรณ์	 ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย	

ตนเอง	(เมธี	ครองแก้ว,	2556)	รัฐประชาธิปไตย	(Democratic	State)	แบ่งแยกอำานาจ	แต่ผู้ชนะ	

เลือกตั้งได้อำานาจไป	2	อำานาจ	ขาดการคานอำานาจกัน	จึงมีแนวคิดใหม่ให้มีองค์กรอิสระทำา	

หน้าที่ในการตรวจสอบ	 ซึ่งต่างประเทศเรียกว่า	 “Regulator”	 ซึ่งองค์กรในฝ่ายบริหารจะไม่

สามารถแสดงบทบาทในการตรวจสอบได้จริง	 (โคทม	 อารียา,	 2556)	 องค์กรอิสระเรียกว่า

เป็นอำานาจที่	4	คืออำานาจตรวจสอบฝ่ายบริหารก็ได้	แต่เดิมคืออำานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

ทั้งสิ้น	 แต่ด้วยสังคมไม่เชื่อถือ	 ไม่ไว้วางใจว่าหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการ

โดยรัฐบาลจะสามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ	เป็นกลาง	ตรงไปตรงมา	ดังนั้น	จึงโอนย้ายงาน

สำาคัญๆ	 เช่น	 การจัดการเลือกตั้ง	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 การคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน	การจัดสรรทรัพยากรของประเทศไปให้องค์กรอิสระ	โดยมุ่งไปที่การตรวจสอบฝ่าย

บริหาร	(กำาชัย	จงจักรพันธ์,	2556)			

	 จากแนวคิดทฤษฎีตามหลักการแบ่งแยกอำานาจอธิปไตยของมองเตสกิเออ	 (Montesquieu)	

เป็นนิติบัญญัติ	 บริหาร	 และตุลาการ	 เพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ให้

อำานาจอธิปไตยทั้งสามตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน	มิให้อำานาจรวมศูนย์อยู่ที่องค์กร

ใดองค์กรหนึ่ง	 แต่ใช้หลักการอำานาจยับยั้งอำานาจ	 (นิยม	 รัฐอมฤต	และคณะ,	 2552)	ซึ่งการ

แบ่งแยกอำานาจอธิปไตยเป็น	 3	 ด้าน	 ตามแนวความคิดของมองเตสกิเออ	 (Montesquieu)		

อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความจำาเป็นหลัก	 เพื่อเป็นเครื่องมือฝ่ายเดียวของผู้ปกครอง

เพื่อการใช้อำานาจรัฐ	 องค์กรผู้ใช้อำานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการมีสถานะเป็น

องค์กรอำานาจของผู้ใช้ (Power User) คือ	ผู้ปกครองเป็นผู้ใช้โดยตรง	ซ่ึงสังคมไทยมีบทเรียน	

ทางการเมืองการปกครองในอดีตที่เคยใช้รัฐธรรมนูญ	 15	 ฉบับที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน

เฉพาะการใช้อำานาจขององค์กรอำานาจหลักของผู้ใช้	 (Power	 User)	 เป็นสำาคัญแต่กลับกลาย	

เป็นยักษ์เกเรจนไร้ขอบเขต	ปราศจากความสามารถในการกำากับ	ควบคุมโดยองค์กรใดๆ	ที่มี	

อยู่แต่เดิมได้	 และผลพวงของเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบัน	จึงออกแบบกลไกอำานาจข้ึนมาใหม่ในรูปแบบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นองค์กรอำานาจของผู้ตรวจสอบ (Power 

Sensor) และเป็นองค์กรอำานาจของผู้กำากับและเรียกร้อง (Power Monitor) ที่แยกเป็น

อิสระออกต่างหากจากองค์กรอำานาจของผู้ใช้ (Power User)	(เชาวนะ	ไตรมาศ,	2545)			
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	 สังคมไทยยังมีความรู้ความเข้าใจที่จำากัดว่า	 หลักการแบ่งแยกอำานาจนั้น	 การใช้

อำานาจนิติบัญญัติต้องโดยสภานิติบัญญัติ	 การใช้อำานาจบริหารต้องโดยคณะรัฐมนตรี	 และ

การใช้อำานาจตุลาการต้องโดยศาลเท่านั้น	 ทั้งๆ	 ที่เรายอมรับความสัมพันธ์ระหว่างสภานิต	ิ

บัญญัติกับคณะรัฐมนตรีตามระบบการปกครองแบบรัฐสภา	 (Parliamentary	 System)	 โดย

ยอมรับว่าสภานิติบัญญัติจะมีอำานาจควบคุมการจัดการราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร	 ซึ่ง

อำานาจการควบคุมน้ีเป็น	“อำานาจบริหาร”	มิใช่	“อำานาจนิติบัญญัติ”	และยอมรับว่าฝ่ายบริหาร	

จะมีอำานาจตราพระราชกำาหนดอันเป็น	“อำานาจนิติบัญญัติ”	มิใช่	“อำานาจบริหาร”	(บวรศักดิ์		

อุวรรณโณ,	2547)				

	 สมัยก่อนเราแบ่งอำานาจอธิปไตยเป็นอำานาจนิติบัญญัติ	 บริหาร	 และตุลาการด้วย

เพราะไปถือตามตำาราเมืองนอกของฝรั่งเศส	 อเมริกา	 แม้แต่รัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับก่อน

ฉบับ	 พ.ศ.	2517	 ก็พูดถึงอำานาจทั้ง	 3	 นี้	 แต่ภายหลังความเข้าใจในโลกเปลี่ยนไป	 อเมริกา	

จะถือว่ามีอำานาจทั้ง	 3	 เพราะยึดหลักการแบ่งแยกอำานาจ	แต่ในอีกหลายประเทศไม่ยึดหลัก	

แบ่งแยกอำานาจอีกแล้ว	 หันมายึดหลักแบ่งแยกหน้าท่ี (แบ่งงานกันทำาภายใต้อำานาจเดียว) 

แทน	กลุ่มน้ีจึงถือว่าประเทศมีอำานาจเดียวคือ	อำานาจอธิปไตย	และไม่พูดถึงอำานาจท้ัง	3	อีก	

แต่เพื่อไม่ให้อำานาจอธิปไตยตกอยู่ที่ฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียว	 เพราะจะเป็นเผด็จการ	 จึงแบ่ง

องค์กรต่างๆ	 ในประเทศเป็น	 3	 ฝ่าย	 ซึ่งได้แก่	 ฝ่ายนิติบัญญัติ	 (สภา)	 ฝ่ายบริหาร	 (รัฐบาล)	

และฝ่ายตุลาการ	 (ศาล)	 แล้วให้แต่ละฝ่ายเข้ามาทำาหน้าที่ต่างๆ	 กันทำานองการถ่วงดุลไม่ให้

ฝ่ายใดรวบหมดทั้งอำานาจอธิปไตย	(วิษณุ	เครืองาม,	2556)	

	 2. การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

	 คณะกรรมการการเลือกต้ัง	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืน	

อีกสี่คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	 จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง

ทางการเมืองและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ซ่ึง	 “ความเป็นกลางทางการเมืองและ 

มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์”	 ไม่มีการกำาหนดความหมายให้ชัดเจน	 ทำาให้มีการ

ตีความได้หลายมาตรฐาน	 ทำาให้ได้คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตดังที่กฎหมายกำาหนด	 ส่งผล

ให้ถูกครอบงำาและแทรกแซงจากอำานาจอื่นได้ง่าย	(นิยม	รัฐอมฤต	และคณะ,	2553)	เป็นการ

ให้อำานาจดุลพินิจแก่ผู้เลือกและแต่งตั้งมาก	 ในขณะที่ความโปร่งใสในกระบวนการมีน้อย		

มีผลสั่นคลอนความเป็นอิสระและเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเป็น	2	ช่องทางคือ	

	 ·	 ช่องทางแรก	คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง	ซ่ึงประกอบด้วย	ประธาน	

ศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก	1	คน	และบุคคล

ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก	 1	 คนดำาเนินการสรรหา	 ผู้มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม	จำานวน	3	คน

	 ·	 ช่องทางที่สอง	ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำาเนินการสรรหา	ผู้มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม	จำานวน	2	คน	

	 ให้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ	และท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาเสนอมาน้ัน	

ต่อวุฒิสภา	เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ	ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบ

รายชื่อใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่งกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ	หรือที่ประชุมใหญ่	

ศาลฎีกา	แล้วแต่กรณี	เพ่ือให้ดำาเนินการสรรหาใหม่	โดยคณะกรรมการสรรหาฯ	หรือท่ีประชุม	

ใหญ่ศาลฎีกามีอำานาจยืนยันตามมติเดิมได้	 ด้วยการมีมติเป็นเอกฉันท์กรณีของคณะกรรมการ	

สรรหาฯ	หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

	 จากข้อกำาหนดข้างต้น	 จะเห็นได้ว่ากรรมการสรรหาจากภาคส่วนที่เป็นศาลหรือ

ตุลาการมีมากถึง	 5	 คน	 ในจำานวนกรรมการสรรหาทั้งหมด	 7	 คน	 การจำากัดวงอยู่เฉพาะใน

วิชาชีพผู้พิพากษาเป็นหลัก	 มีความโน้มเอียงที่จะเลือกผู้ที่เป็นผู้พิพากษาหรือผู้ที่ทำาหน้าที	่

ในงานตุลาการเข้ามาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง	(นิยม	รัฐอมฤต	และคณะ,	2553)	อาจก่อให้	

เกิดปัญหาการแทรกแซง	 ครอบงำา	 และกระทบต่อหลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลาง	

ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	ย่ิงกว่าน้ัน	ฝ่ายตุลาการโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกายังมีบทบาท	

ในการสรรหาและเสนอรายชื่อได้อีก	 2	 คน	 แสดงถึงบทบาทของฝ่ายตุลาการที่มีสูงยิ่ง	

ในกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง	 และในท้ายที่สุด		

ทั้งคณะกรรมการสรรหาฯ	 และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานี้	 ก็ยังคงมีบทบาทหลักคือเป็นผู้ชี้ขาด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งอีกด้วย	 โดยการมีมติยืนยันการแต่งตั้งกรณีที่

วุฒิสภาไม่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอไป		

	 3. การแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกได้ใช้อำานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการ

เลือกตั้งเป็นครั้งแรก	 คือ	 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อ

วันที่	4	มีนาคม	2543	แม้ว่ามีการประกาศไม่รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหลายครั้ง	

ทำาให้ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาครบจำานวน	 200	 คน	 ตามรัฐธรรมนูญกำาหนดต้องจัดการเลือกตั้ง

ถึง	5	ครั้ง	 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น	7	 เดือนเศษ	และใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด	

2,300	 ล้านบาท	 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 1	 คน	 ต้องใช้จ่าย	

งบประมาณถึง	 11.5	 ล้านบาท	 (ปัทมา	 สูบกำาปัง,	 2543)	 แต่ภาพลักษณ์โดยรวมของคณะ

กรรมการการเลือกตั้งได้รับการยอมรับและสังคมเชื่อมั่นในความเป็นอิสระ	 เป็นกลาง	 และ

กล้าหาญในการใช้อำานาจหน้าที่อย่างมาก	 โดยเรียกขานคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ว่า	
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“5	เสือ	กกต.”	และ	สังคมไทยตื่นตัว	ตระหนัก	และเข้ามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากที่สุดใน

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย	มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึงร้อยละ	71.89	

	 ต่อมา	คณะกรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบในการควบคุมและดำาเนินการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	คือวันที่	 6	มกราคม	2544	และเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	วันท่ี	6	กุมภาพันธ์	2548	ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 และมีการจัดการออกเสียงประชามติครั้งแรก 

คือการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550	

วันออกเสียงประชามติคือวันที่	 19	สิงหาคม	2550	ซึ่งผลปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นชอบ

กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 จึงมีการประกาศใช้บังคับนับแต่	

วันที่	24	สิงหาคม	2550

	 จากนั้นการแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกท้าทาย

และเป็นโจทย์สำาคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสภาพความขัดแย้ง	 แตกแยกของสังคมไทย	ซึ่งปรากฏ

ผลให้เห็นได้ใน	3	มิติคือ

	 (1)	 ความเชื่อมั่นของสังคมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะใช้อำานาจหน้าที่บริหาร

จัดการและควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมได้อย่างแท้จริง			

	 (2)	 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยช้ีขาดว่าการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงอยู่	

ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

	 (3)	 การท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังไม่สามารถจัดให้มีการเลือกต้ังได้ตามท่ีรัฐธรรมนูญ	

และกฎหมายกำาหนด		

	 กล่าวโดยสรุป		การเลือกตั้งซึ่งโดยหลักเป็นกลไกการคัดเลือกผู้แทนเข้าไปทำาหน้าที่

ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบรัฐสภา	 ทั้งในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร	 ซึ่งจาก	

ยุคแห่งการปฏิรูปการเมืองไทย	สังคมมอบให้เป็นบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง		แต่

อย่างไรก็ตาม	 ช่วงเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 2	 ครั้งหลังสุดนี้	 พบว่ามีวิกฤติ

เกิดขึ้นในการเลือกตั้งของไทย	 	 ทั้งในส่วนของความไม่เชื่อมั่นต่อบทบาทอำานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ที่ต้องดูแลบริหารจัดการ	รวมทั้งควบคุมตรวจสอบให้การเลือกตั้ง

บริสุทธิ์ยุติธรรม	ยิ่งไปกว่านั้น	การที่มีกลุ่มคนคัดค้านต่อต้านการเลือกตั้ง	ไม่ยินยอมให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งได้ดำาเนินการจัดการเลือกตั้ง	 รวมไปถึงไม่ยินยอมให้มีการใช้สิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งและการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆ	นานา	คงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธว่าไม่

เกี่ยวข้องกับบทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได้				

	 ประเด็นสำาคัญอีกประการคือ	 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยชี้ขาดว่าการเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาผู้แทนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถึงสองครั้งสองครา	 กล่าวคือ	 การเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	เม่ือวันท่ี	2	เมษายน	2549	มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

ในส่วนท่ีเก่ียวกับการกำาหนดวันเลือกต้ังตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.2549	

เฉพาะมาตรา	4	และการดำาเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับมติในการจัดคูหา	

เลือกตั้งไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับ	 เป็นการเลือกตั้งที่ทำาให้เกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เป็น	

ธรรม	 ไม่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 จึงเป็นการเลือกตั้งที่มิชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญ	มาตรา	2	มาตรา	3	มาตรา	104	วรรคสาม	และมาตรา	144	(คำาวินิจฉัยศาล	

รัฐธรรมนูญที่	 9/2549)	 และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทน	

ราษฎร	 พ.ศ.2556	 เฉพาะในส่วนที่กำาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ

ทั่วไป	 ในวันที่	 2	กุมภาพันธ์	 2557	มิได้จัดการให้มีการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร		

เป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	มาตรา	108	วรรคสอง	(คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี	5/2557)	

จากคำาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ไม่สามารถแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ที่เป็นความรับผิดชอบหลักได้	 ยิ่งกว่านั้น	 ผลจากการ	

ไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้โดยถูกต้องชอบธรรมนี้	 ทำาให้วิกฤติความขัดแย้งขยายวง	

ออกไปอย่างไม่อาจหาข้อยุติได้	ทำาให้มีการรัฐประหารเกิดข้ึนถึง	2	คร้ัง	หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ	

วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือรัฐประหารเมื่อวันที่	19	กันยายน	พ.ศ.	2549	

และวันที่	22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557

	 ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สำาคัญเกี่ยวกับบทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ	

เลือกต้ัง	คือ	การมีอำานาจหน้าท่ีท่ีเข้าข่ายการใช้อำานาจนิติบัญญัติ	อำานาจบริหาร	และอำานาจ	

ตุลาการหรืออำานาจก่ึงตุลาการในองค์กรเดียวกัน	 เป็นการรวมศูนย์อำานาจท้ังการออกกฎเกณฑ์	

การปฏิบัติ	 การดำาเนินการตามกฎเกณฑ์	 และการวินิจฉัยชี้ขาดหรือตัดสินเมื่อมีข้อโต้แย้ง

หรือพิพาทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือการดำาเนินการตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว	 ข้อกำาหนดเช่นนี้มีผล	

ต่อหลักความเป็นอิสระ	 เป็นกลาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการเป็นกรรมการกลางเพื่อ	

ความเป็นธรรมในการเลือกต้ัง	เน่ืองจากเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในกรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึน	

ในการเลือกตั้ง

	 ยิ่งกว่านั้น	 การกำาหนดให้การวินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการให้มีการเลือกตั้งใหม่	 หรือสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งโดย	 กกต.	 นั้นเป็นที่สุด	 นับเป็นอำานาจที่มี	

ผลกระทบต่อเจตจำานงทางการเมืองของประชาชน	 ซึ่งได้แสดงความจำานงเลือกผู้แทนไปแล้ว	

แต่ต้องถูกยกเลิกไปด้วยคำาส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่หรือมีการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและจัดการ	

เลือกตั้งใหม่	 (ใบเหลืองหรือใบแดง)	 โทษจากการถูกสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวผล

ร้ายแรงเสมือนโทษประหารชีวิตทางการเมือง	เพราะต้องหมดอนาคตในเส้นทางการเมือง	และ	

ถูกจำากัดสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมืองอื่นๆ	 ไม่ควรให้อยู่ในอำานาจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	

กับกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้ง	 เพื่อหลักประกันความเป็นธรรม	 ควรมีการพิจารณาทบทวน

เพื่อความมั่นใจว่า	การวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีหลัก	
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ประกันความเป็นธรรมที่มากเพียงพอ	 มิให้รวมศูนย์หรือผูกขาดอำานาจที่โดยธรรมชาติแล้ว	

ควรแยกออกจากกันเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำานาจวินิจฉัย	

ชี้ขาดซึ่งเป็นอำานาจกึ่งตุลาการนั้น	 ควรอยู่ในองค์กรที่มีหลักประกันความเป็นอิสระและเป็น	

กลางอย่างแท้จริง	 โดยที่ไม่เป็นฝักฝ่ายหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง	 ที่จะทำาให้การวินิจฉัย

ชี้ขาดดังกล่าวมีความเบี่ยงเบนไปจากหลักแห่งความยุติธรรม	ทั้งนี้	 ตามหลักการใช้	 “อำานาจ

ยับย้ังอำานาจ”	 เพ่ือป้องกันการใช้อำานาจโดยมิชอบหรือการลุแก่อำานาจของผู้มีอำานาจ	 ดังภาษิต	

ของ	Lord	Acton	กล่าวไว้คือ	“Power	tends	to	corrupt,	and	absolute	power	corrupts	ab-

solutely.	Great	men	are	almost	always	bad	men.”	

3. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

	 จากการศึกษาประเมินผลการทำางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พบว่าในด้าน	

การบริหารจัดการเลือกตั้ง	 คณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาดหลักปรัชญา	 ซึ่งเป็นฐานในการ	

กำาหนดเกณฑ์ต่างๆ	ที่เป็นธรรม	 	 แม้ว่าระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งจะเป็นที่พอใจของผู้	

มีสิทธิเลือกต้ัง	แต่ควรมีการพัฒนาเร่ืองการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิการประชาสัมพันธ์	

ข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น	 	ส่วนด้านการสืบสวนสอบสวน	วินิจฉัย

และดำาเนินคดี	 ยังขาดกรอบเวลาในการดำาเนินการให้รวดเร็ว	 ขาดกฎหมายและระเบียบที่มี

มาตรฐานชัดเจน	โปร่งใส	เป็นธรรม	และเปิดเผยต่อสาธารณะ	การดำาเนินการของเจ้าหน้าที่

ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 ไม่มีหลักประกันสิทธิ	 เสรีภาพและความปลอดภัย

ของประชาชนผู้แจ้งเหตุทุจริตหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้ง	 ด้านการพัฒนาพรรคการเมือง

ยังขาดการให้ความสำาคัญกับงานด้านการควบคุมดูแลกิจการพรรคการเมืองและการส่งเสริม

พัฒนาพรรคการเมืองขนาดเล็ก	 ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบอำานาจรัฐ	 ยังขาดการ

ประสานความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินการ	 ซึ่ง

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง	 และเจ้าหน้าที่

ประจำาหน่วยเลือกตั้ง	 มีความพึงพอใจในการทำางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ใน

เกณฑ์ดี	คือระดับ	3.79	3.66	และ	3.88	ตามลำาดับ	(ธีรภัทร์	เสรีรังสรรค์	และคณะ,	2547)	

	 ผลการศึกษาติดตามและประเมินการใช้อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	

พบว่า	 คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความสำาคัญกับการแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับ	

การเลือกต้ังมากกว่าบทบาทอำานาจหน้าท่ีในด้านอ่ืนๆ	ทรัพยากรส่วนใหญ่ท้ังทรัพยากรบุคคล	

งบประมาณถูกใช้ไปเพื่อการดังกล่าว	แต่ให้ความสำาคัญกับบทบาทด้านการส่งเสริมสนับสนุน	

หรือประสานงานเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน	 รวมไปถึงบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนค่อนข้างน้อย	และมีข้อค้นพบจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	พ.ศ.2554		ในส่วนการบริหารจัดการ

เลือกตั้งพบว่า	 แม้สามารถจัดการเลือกตั้งได้สำาเร็จตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนด		

แต่มีการดำาเนินการบางอย่างที่ไม่บรรลุผลสำาเร็จหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ในการ

กำาหนดให้มีมาตรการหรือกลไกนั้นๆ	 ได้แก่	 การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า	 การจัดเวทีกลาง	

เพื่อให้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง	 และการจัดบอร์ดไว้ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง

ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูล	 ส่วนการใช้อำานาจควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งพบว่า		

การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองเป็นไปในลักษณะตั้งรับ	

มีการตรวจสอบจากบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังที่เสนอโดยพรรคการเมืองและผู้สมัครซึ่ง

เป็นการยากที่จะพิสูจน์ความผิดว่ามีการใช้จ่ายเกินวงเงินหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง	

ดังกล่าว	(ปัทมา	สูบกำาปัง,	2556)				

	 สำาหรับการกำากับและสนับสนุนพรรคการเมืองยังมิได้ทำาให้เกิดพรรคการเมืองใน

ความหมายที่แท้จริงจำานวนไม่น้อยตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับเงินสนับสนุนจาก

รัฐบาล	 การควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังยังไม่มีมาตรการท่ีจะควบคุมได้อย่างเป็นรูปธรรม	

และมีประสิทธิภาพ	(นิยม	รัฐอมฤต	และคณะ,	2553)

4. สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาพบว่า	 การกำาหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเป็นกลไกการ

ตรวจสอบอิสระด่านแรกคือการเข้าสู่อำานาจรัฐให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น	 ถือเป็น

ส่วนสำาคัญที่จะทำาให้เจตนารมณ์ในการทำาให้ระบบการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรมใน

การใช้อำานาจบรรลุผลสัมฤทธิ์			

	 รัฐธรรมนูญกำาหนดโครงสร้าง	 ที่มา	 องค์ประกอบ	 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง

เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์	 รวมทั้งมีความเป็นกลางทาง	

การเมืองและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์	และกำาหนดให้มีบทบาทอำานาจหน้าท่ีสำาคัญ	

หลายประการ	 เพื่อต้องการให้บริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง	 ทั้งนี้	 ผลจากการเลือกตั้งนั้นสังคมคาดหวังมากไปกว่าการ

มีผู้แทนปวงชนเพื่อเข้าไปทำาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและบริหาร	 แต่ยังต้องการประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผลซ่ึงเป็นมิติในเชิงคุณภาพของการเลือกต้ัง	 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงในการสร้างความเช่ือม่ัน	

ต่อระบบการเมืองการปกครอง	รวมถึงคุณภาพประชาธิปไตยของไทยด้วย	

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งในยุคแห่งการปฏิรูปประเทศไทยต่อจากนี้	 จำาเป็นต้อง

ปฏิรูปทั้งในส่วนของโครงสร้าง	 ที่มา	 องค์ประกอบ	 และในส่วนของบทบาทอำานาจหน้าที่	

เนื่องจากการบริหารจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จไปตามบทบาทอำานาจหน้าที่นั้น	 ก็มีความ	
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สุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำาเนินการได้ดังที่เคยเกิดมาแล้ว	 และความเชื่อมั่นในบทบาทอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและความเชื่อมั่นในผลการเลือกตั้งก็เป็นอีกส่วนสำาคัญ

ที่ต้องคำานึงถึง	 ซึ่งเกี่ยวโยงและเป็นผลจากการออกแบบอำานาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ

การเลือกตั้งอย่างเหมาะสม	 	ภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจ	มิให้มีการผูกขาด

หรือรวบอำานาจซึ่งจะมีผลต่อหลักความเป็นอิสระเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง				

	 ในการน้ี	ส่วนหน่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องพิสูจน์ให้สังคมประจักษ์ด้วยผลงาน	

ของตนเอง	 แต่อีกส่วนหนึ่งทำาได้โดยการเพิ่มความชอบธรรมในการมีและใช้อำานาจหน้าที่

ด้วยการปรับโครงสร้างที่มาและอำานาจหน้าที่ให้มีบทบาทเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง	เพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการดำาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 อีกทั้งไม่เป็นการรวบอำานาจไว้ที่องค์กรเดียว	

ซึ่งสุ่มเสียงจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหลาย						

	 แม้จะมีความเห็นหรือทัศนะท่ีแตกต่างหลากหลายภายใต้หลักการหรือแนวคิด 

เก่ียวกับการแบ่งแยกอำานาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกหน้าท่ีหรือหลักนิติรัฐ แต่โดยรวม 

แล้วมีความเห็นพ้องต้องกันว่า องค์กรใดที่มีอำานาจตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐต้องอยู่

ภายใต้การตรวจสอบ และต้องมีถ่วงดุลและคานอำานาจจากองค์กรอื่นด้วย	 ไม่ควรให้มี

การรวมศูนย์อำานาจไว้ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เพียงองค์กรเดียว	 แต่ควรมีการแบ่งแยกให้มี

องค์กรผู้ใช้อำานาจต่างกันเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน	 เพื่อป้องกันการใช้

อำานาจโดยมิชอบหรือลุแก่อำานาจเสียเอง		

	 ดังนั้น	 ควรมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงในส่วนของอำานาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการการเลือกตั้งให้ได้ดุลยภาพ	 และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหา

และแนวคิดทฤษฎี	 รวมถึงหลักการทางวิชาการ	 ซึ่งหมายความถึงการมอบอำานาจให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งในด้านต่างๆ	อย่างเพียงพอ	เพื่อเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ที่ต้องการ

ทำาให้การเลือกต้ังหรือการเข้าสู่อำานาจรัฐเป็นไปอย่างสุจริตเท่ียงธรรม	 มิให้มีอำานาจอ่ืนเข้ามา	

แทรกแซงหรือครอบงำาในการใช้อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 โดยท่ีรัฐธรรมนูญ	

และกฎหมายต้องกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ให้เพียงเท่าที่จำาเป็นต่อการบรรลุเจตนารมณ์

ของการปฏิรูปการเมืองเท่านั้น	 ในขณะเดียวกันต้องกำาหนดให้มีกลไกมาตรการตรวจสอบ

การใช้อำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำานาจในฐานะ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หรือการใช้อำานาจออกกฎเกณฑ์	กติกา	ซ่ึงนับเป็นกฎหมายลำาดับรอง	

หรือแม้แต่อำานาจวินิจฉัยชี้ขาดที่ต้องพิจารณาทบทวน	 มิให้เข้าลักษณะเป็นอำานาจเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาด	โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล	ซ่ึงโดยหลักสากลน้ัน	

การกล่าวหา	 การสืบสวนสอบสวน	 การไต่สวนข้อเท็จจริง	 และการวินิจฉัยชี้ขาด	 ต้องมีหลัก

ประกันการต่อสู้หรือแก้ข้อกล่าวหา	 และผู้ที่มีความชอบธรรมในการใช้อำานาจวินิจฉัยชี้ขาด	

ต้องมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับกรณีนั้นๆ	 ฉะนั้น	 หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทอำานาจ

หน้าที่ในการดำาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง	การออกเสียงประชามติ	และหรืออำานาจ

ในด้านอ่ืนๆ	แล้ว	ส่ิงท่ีต้องพิจารณาทบทวนคือ	ไม่ควรให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอำานาจ	

ในการวินิจฉัยชี้ขาด	 ซึ่งเข้าข่ายการใช้อำานาจตุลาการหรือกึ่งตุลาการควบคู่กันไปด้วย	 ซึ่งมี	

ข้อเสนอแนะเป็นทางเลือก	2	แนวทาง	(ปัทมา	สูบกำาปัง,	2556)	ดังนี้		

 ทางเลือกท่ี 1 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอำานาจหน้าท่ีบริหารจัดการเลือกต้ัง 

เป็นหลักและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจ

หน้าท่ีในการกำาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา เก่ียวกับการบริหารจัดการและการดำาเนิน 

การต่างๆ ทั้งนี้ ภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนด ส่วนอำานาจหน้าที่ใน 

การวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของศาล โดยให้ศาลฎีกา

มีขอบอำานาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดีเลือกตั้งระดับชาติและการออกเสียงประชามติ 

ส่วนคดีเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้นให้อยู่ในขอบอำานาจของศาลอุทธรณ์

	 เหตุผลสนับสนุนทางเลือกที่	1	:	อำานาจวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเทียบได้กับอำานาจตุลาการ

หรือกึ่งตุลาการนั้น	 เป็นอำานาจที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีโทษทาง	

การเมือง	รวมไปถึงโทษทางอาญาสำาหรับผู้ที่ถูกกล่าวหา	และมีผลการวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำา	

ความผิด	 ดังนั้น	 การมอบอำานาจนี้ไว้กับองค์กรที่มีอำานาจเทียบได้กับอำานาจนิติบัญญัติและ	

อำานาจบริหารนั้น	 จึงเป็นอำานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่นับเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย			

โดยเฉพาะอำานาจในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	 (ใบเหลือง)	 หรืออำานาจในการสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง	 (ใบแดง)	 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้คำาวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด	 ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติ	 มาตรา	 223	

วรรคสอง	 กำาหนดว่าการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 ในที่นี้คือคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นการใช้อำานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในอำานาจของศาลปกครอง		

เมื่อพิจารณาข้อกำาหนดเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ในการให้ใบเหลืองหรือใบแดงควบคู่กับการ

ตรวจสอบการใช้อำานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ียังมีช่องว่างเช่นน้ี	 นับว่าเป็นอันตราย	

ค่อนข้างมาก	

	 ในส่วนของการใช้อำานาจในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	 (ใบเหลือง)	 หรืออำานาจใน

การสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 (ใบแดง)	 หลังประกาศผลการเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้

ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์	 แล้วแต่กรณี	 เข้ามามีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดคำาร้องที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งส่งมานั้น	 น่าจะเป็นกลไกที่ช่วยทำาให้การตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	เนื่องจากมอบอำานาจให้กับองค์กรศาลที่มีระบบและ

กระบวนการพิจารณาที่ให้หลักประกันกับคู่ความในการต่อสู้คดีมากเพียงพอ	 คณะกรรมการ

การเลือกต้ังซ่ึงในอีกฐานะเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์การปฏิบัติและดำาเนินการบริหารจัดการเลือกต้ัง	

จึงไม่สมควรทำาหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินหรือวินิจฉัยชี้ขาด	 (Arbitrator)	 ด้วยตนเอง	 เพราะ
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ถือได้ว่าในอีกฐานะหนึ่งคือเป็นคู่พิพาทกับผู้ที่ได้รับผลจากการดำาเนินการของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	 อีกทั้งเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ	 “...	 ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า...”	 ซึ่ง

เป็นการใช้อำานาจดุลพินิจนั้น	ควรมีการตรวจสอบโดยองค์กรอื่นๆ	ด้วย

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	สำาหรับทางเลือกท่ี	1	จึงเสนอให้ตัดอำานาจในการวินิจฉัย	

ช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	โดยให้ศาลมีอำานาจวินิจฉัยช้ีขาดเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

ท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงอำานาจในการส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ (ใบเหลือง) หรืออำานาจ 

ในการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ทั้งก่อนและหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง	

เนื่องจากเป็นไปตามหลักความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้เสียในคดี	 หากให้คณะกรรมการ	

การเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ออกระเบียบ	กฎเกณฑ์	 กติกา	 รวมทั้งการบริหารจัดการและดำาเนินการ	

ต่างๆ	มาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเมื่อมีข้อพิพาท	จะทำาให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความ

ยุติธรรมและความเป็นกลางได้	ด้วยถือว่าเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง

	 นอกจากนี้	 ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็มีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง	 ซึ่งมีผู้พิพากษาที่มี	

ประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านคดีเลือกตั้งอยู่แล้วในคดีเลือกตั้งระดับชาติ	และศาลอุทธรณ์

ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศรับผิดชอบคดีเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	 จึงมีความเหมาะสมทั้งในเชิง

หลักการและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	

 ทางเลือกที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจหน้าที่เฉพาะการควบคุม

ตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งการออกเสียง

ประชามติ โดยกำาหนดให้การบริหารจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นอำานาจหน้าที่ขององค์กร

หรือหน่วยงานอื่น และด้วยเหตุผลความจำาเป็นเช่นเดียวกัน องค์กรหรือหน่วยงานที่มี 

อำานาจหน้าท่ีบริหารจัดการเลือกต้ังควรมีอำานาจหน้าท่ีในการกำาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ 

กติกาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลือกตั้งตามกรอบที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนด

ด้วยเช่นกัน 

	 สำาหรับทางเลือกท่ี	2	น้ี	เป็นการพัฒนาคณะกรรมการการเลือกต้ังให้เป็นศาลเลือกต้ัง	

ซ่ึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาความเป็นการเฉพาะท่ีกำาหนดให้ใช้ระบบพิจารณา	

คดีแบบไต่สวน	 และมีหลักประกันในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่	 ซึ่งหากใช้ทางเลือกนี้สิ่งสำาคัญ

และจำาเป็นที่ต้องหาทางออกคือ	 องค์กรหรือหน่วยงานใดที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการ

บริหารจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเท่ียงธรรม	โดยไม่ต้องจัดต้ังหน่วยงานใหม่	

ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบอำานาจหน้าที่ดังกล่าว	 ในขณะเดียวกันต้องคำานึงถึงบทเรียนในอดีตที่มี

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็นอิสระเป็นกลาง	 ข้อจำากัด	 รวมถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล

ของการบริหารจัดการเลือกตั้งด้วย				

	 สำาหรับข้ออ่อนในประเด็นการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อสังคม	และความชอบธรรม	

ในการมีและใช้อำานาจหน้าท่ี	โดยเฉพาะการใช้อำานาจท่ีมีผลกระทบต่อเจตจำานงของประชาชน	

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 หรือการใช้อำานาจตรวจสอบ	 “ผู้แทนปวงชน”	 ในขณะที่คณะกรรมการการ

เลือกต้ังมีองค์ประกอบและที่มาซึ่งมีจุดยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย

หรือมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ	 ในระดับค่อนข้างน้อย	 มีแนวทางการเพิ่ม

ความชอบธรรมและความเชื่อมั่นต่อบทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

รวมถึงการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมให้มากยิ่งขึ้น	ดังนี้

	 4.1 คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำาเนินการได้ทันที 

	 1.	 นำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด	กล่าวคือ	ใช้อำานาจหน้าที่

หรือดำาเนินการใดๆ	ภายใต้ข้อกำาหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ	

เท่านั้น	 ตามหลักนิติธรรมมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะให้มาก	 ซึ่งควรเน้นการ

สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง	 และ

เน้นการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งจากประชาชนและสื่อมวลชน		

สอดคล้องกับหลักความโปร่งใส	หลักความรับผิดชอบ	และหลักการมีส่วนร่วม	และการบริหาร	

งานหรือการใช้อำานาจหน้าที่ภายใต้หลักคุณธรรมและหลักความคุ้มค่า	แม้ว่าจะมีหลักประกัน

ในความเป็นอิสระด้านงบประมาณก็ตาม	

	 2.	 สร้างเครือข่ายการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม	โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

เป็นเจ้าภาพในการสร้างและสนับสนุน	 ส่งเสริม	 รวมไปถึงเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่าย	

อันประกอบด้วยภาคีภาควิชาการ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 และภาคสื่อมวลชน	 มีการ

ดำาเนินงานและกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 ไม่เฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น	 ดังเช่น

ลูกเสืออาสาสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

	 3.	 ปรับปรุงกลไกและมาตรการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและ	

พรรคการเมือง	 โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะและมี	 “ภาคี

เครือข่ายร่วมติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการเลือกต้ัง”	อย่างเป็นทางการ	เพ่ือทำาหน้าท่ี	

ตรวจสอบคู่ขนานกันไป	 และกำาหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีฯ	 ต่อสาธารณะ	 เปิดช่องทางการ

ติดตามตรวจสอบและร้องเรียนจากประชาชน	ท้ังน้ี	การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง	

จะสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น	 หากเพิ่มระดับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากสังคม	 รวมถึงมีการ

ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบด้วย	

	 4.	 ส่งเสริมและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับ	

ชั้น	 และจัดให้มีระบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน	 เพื่อเน้นพัฒนาเยาวชนด้านความรู้เกี่ยวกับ
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การเมืองการปกครอง	 ความสำาคัญของการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม	 และบทบาทของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 5.	 ร่วมกับสถาบันวิชาการจัดทำาสำารวจความเช่ือม่ันของประชาชนต่อองค์กร

ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และนำาผลการสำารวจไปพิจารณาทบทวน

และปรับปรุงแนวทางการทำางาน	 ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 และจัดให้มี

โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตรวจสอบต่างๆ	1

	 6.	 เสนอให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ช่วยเหลือ	 และคุ้มครองผู้ให้	

ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและการใช้อำานาจรัฐโดยมิชอบ	 (Whistleblower)	 เพ่ือให้การ	

สนับสนุนด้านงบประมาณ	 ค่าใช้จ่าย	 รวมถึงระบบการคุ้มครองป้องกันผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้ง

เบาะแส	ทั้งจากการข่มขู่คุกคาม	และการฟ้องร้องดำาเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม

	 4.2 แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกับโครงสร้าง	องค์ประกอบ	

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อเพิ่มความชอบธรรมในการใช้	

อำานาจหน้าท่ี	และขจัดปัญหาการทับซ้อนในอำานาจและผลประโยชน์กับคณะกรรมการสรรหา	

และวุฒิสภา	 โดยกำาหนดให้มีความยึดโยงกับประชาชนและสังคมให้มากขึ้น	 แต่ยังคงดำารงไว้

ซึ่งหลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลาง	 และคุณลักษณะเฉพาะที่นอกเหนือจากความรู้	

ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 นั่นคือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว	 ความ

เที่ยงธรรม	และความซื่อตรง	ดังนี้	

	 1.	 กำาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับภารกิจด้าน

ต่างๆ	ได้แก่	การจัดการเลือกตั้ง	การป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียง	การส่งเสริมกิจกรรมพรรค	

การเมือง	และการมีส่วนร่วมของประชาชน	รวมท้ังการสอบสวนเอาผิดกับผู้กระทำาผิดกฎหมาย	

เลือกตั้ง	(นิยม	รัฐอมฤต	และคณะ,	2553)	

	 2.	 กำาหนดนิยามคำาว่า	“มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์”	ให้ชัดเจน	มีรายละเอียด	

มากเพียงพอว่าหมายถึงบุคคลประเภทใด	 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างไร	 (นิยม	 รัฐอมฤต	

และคณะ,	2553)	และการกำาหนดตัวชี้วัดหรือคุณลักษณะ	“ความเป็นกลางทางการเมืองและ

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์”	 ไว้ให้ชัดเจน	 เพื่อเป็นกรอบและกติกาการพิจารณาเลือก

และแต่งตั้งของคณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมาธิการ	 รวมไปถึงการพิจารณาของสมาชิก

1		สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับภาคีเครือข่าย	ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	ถึงปัจจุบัน		ด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง

แบบ	Stratified	Three	–	Stage	Sampling	และส่วนหนึ่งคือการสำารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ	รายละเอียดดังภาคผนวก	2

รัฐสภา	 โดยจัดให้มีแบบรายการตรวจสอบ	 (checklist)	 ที่ผู้พิจารณาเลือกและแต่งตั้งต้องลง

ลายมือชื่อรับรองด้วย					

	 3.	 เพิ่มสัดส่วนจำานวนกรรมการสรรหาให้มีความหลากหลายและยึดโยงกับทุกภาค	

ส่วนของสังคม	โดยกำาหนดให้คณะกรรมการสรรหา	ประกอบด้วย	ประธานศาลฎีกา	ประธาน	

ศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานศาลปกครองสูงสุด	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร	และเพิ่มผู้แทนภาคประชาสังคม	ผู้แทนภาคเอกชน	ผู้แทนภาควิชาการ	ผู้แทน

ภาควิชาชีพอิสระ	 และผู้แทนสื่อมวลชน	ทั้งนี้	 โดยให้มีการเลือกผู้แทนจากแต่ละภาคส่วน	

ส่วนละ	2	คน	รวมมีกรรมการสรรหา	จำานวน	15	คน	

	 4.	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 ทำาหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามเป็นกรรมการการเลือกตั้ง	จำานวน	2	เท่าของจำานวนกรรมการการเลือกตั้ง	เสนอต่อ

รัฐสภา	 โดยให้รัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมขึ้นมาตรวจสอบประวัติและความประพฤติ

ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว	 รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ	

เสนอต่อรัฐสภา	 เพื่อการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการการเลือกตั้ง	 ทั้งนี้	

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งทั้งในชั้นของคณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมาธิการร่วม	และ	

รัฐสภา	ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ	โดยมีการให้เหตุผลประกอบการเลือกและแต่งต้ัง	เพ่ือความ	

โปร่งใสและการติดตามตรวจสอบจากสาธารณะชนได้		

	

 4.3 การเพิ่มมาตรการและประสิทธิภาพในการตรวจสอบคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง โดยเพิ่มอำานาจการตรวจสอบและถ่วงดุลจากผู้แทนของประชาชน   

	 กำาหนดให้การจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	

ต้องนำาเสนอ	สรุปสังเคราะห์ถึงสัมฤทธ์ิผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา	งบประมาณ	

ที่ใช้จ่าย	 รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการทำางานในรอบปีต่อไป	 ทั้งนี้	 เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับ	

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการของรัฐสภา	 และการตรวจสอบผ่านกลไกการอนุมัติ

งบประมาณ		

	 ทั้งนี้	 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 และหรือคณะ

ทำางาน	 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้มีความรู้ความสามารถ	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสม	ความคุ้มค่าของงบประมาณ	โดยยึดแนวทางระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	(Result	–	Base	Budgeting	หรือ	RBB)	ที่มีการกำาหนดผลผลิตและผลลัพธ์

ที่สอดคล้องกัน	และจัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือคณะทำางาน

ชุดนี้กับคณะกรรมาธิการซึ่งมีหน้าที่พิจารณารายงานประจำาปีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

กล่าวโดยสรุป	ความท้าทายท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องเผชิญในช่วงเวลาน้ี	คณะกรรมการ	

การเลือกต้ังสามารถก้าวผ่านไปได้	ด้วยปัจจัยของการสร้างความเช่ือม่ันจากสาธารณะให้มากข้ึน	



78        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

และมีหน้าที่พิสูจน์ให้สังคมได้ประจักษ์ว่า	 การมอบอำานาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น	

อยู่ในกรอบหลักการและมีดุลยภาพเหมาะสมกับสภาพสังคมวิทยาการเมืองของไทย	 อีกทั้ง	

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีความระมัดระวังในการใช้อำานาจให้เป็นไปตามกรอบท่ีรัฐธรรมนูญ	

และกฎหมายกำาหนดเท่าน้ัน	รวมท้ังพร้อมถูกตรวจสอบและรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม	

ทุกด้าน	โดยการยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด		

	 การเพิ่มความชอบธรรมในการใช้อำานาจหน้าที่ให้มากยิ่งกว่าความชอบธรรมตาม	

กฎหมายเท่าน้ัน	 รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงการใช้อำานาจหน้าท่ีในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	ซ่ึงสาธารณชนสามารถเห็นถึงสัมฤทธ์ิผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติได้โดยชัดแจ้ง	มีพลัง	

สนับสนุนจากเครือข่ายการเลือกต้ังสุจริตและเที่ยงธรรมที่เข้ามาร่วมในการติดตามตรวจสอบ

การเลือกตั้ง		

	 ความเป็นอิสระและเป็นกลางโดยไม่ถูกก้าวก่ายแทรกแซงไม่ว่าจากฝ่ายใดๆ	 ที่ม	ี

หลักประกันอยู่แล้วนั้น	 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใน

ทางปฏิบัติ	 รวมถึงการแสดงถึงความสมัครใจที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบต่อประชาชน	

และสังคมให้มากย่ิงข้ึน	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อความเช่ือม่ันศรัทธาต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง	

และทำาให้มีความศักด์ิสิทธิ์ในการแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ตรวจสอบการเข้าสู่อำานาจรัฐ

โดยมิชอบได้	 โดยฝ่ายที่ถูกตรวจสอบไม่อาจตอบโต้หรืออ้างเหตุใดๆ	 มาลบล้างหรือจำากัด

อำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อีกต่อไป

		 นอกจากนี้		จำาเป็นต้องเสริมสร้างความชอบธรรมในกระบวนการเข้าสู่อำานาจของ	

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกฎหมายเกี่ยวกับกระบวน	

การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ดังนำาเสนอไว้ข้างต้น


