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ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

สติธร ธนานิธิโชติ

1. เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 ได้ถือกำาเนิดมาพร้อมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พุทธศักราช	2540	ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญออกแบบองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มี

บทบาทในการทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจรัฐ	 (นันทวัฒน์	บรมานันท์	และ

คณะ,	2548	:	1)	โดยการมีบทบาทในการตรวจสอบและรายงานข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำานาจจากเจ้าหน้าที่รัฐ	(ผู้ตรวจการรัฐสภา,	2554	:		34)	และ

เน้นการทำาหน้าที่นี้	 เมื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2550	หน่วยงานนี้ถูกกำาหนดให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	10	มีการเพิ่มบทบาทอำานาจ

หน้าที่	 และได้เปลี่ยนชื่อจากผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามาเป็น	 “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”	 

นับเป็นหนึ่งในสี่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

10		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้กำาหนดองค์กรตามรัฐธรรมนูญในหมวดท่ี	11	โดย 

แบ่งเป็นส่วนท่ี	1	องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา	229	ถึงมาตรา	254	สาระสำาคัญเป็นเร่ืององค์ประกอบ 

เงื่อนไขการดำารงตำาแหน่ง	 ตลอดจนอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 รวม	 4	 องค์กร	

สำาหรับส่วนที่	 2	ของหมวดนี้ได้ระบุองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา	255	ถึงมาตรา	257	สาระสำาคัญเป็น

เรื่ององค์ประกอบ	 เงื่อนไขการดำารงตำาแหน่ง	 ตลอดจนอำานาจหน้าที่ขององค์กรอัยการ	 คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ	และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	รวม	3	องค์กร
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	 อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธ- 

ศักราช	2550	ที่ได้กำาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่เพิ่มเติมจากเดิมประกอบด้วย	

มาตรา	244	ผู้ตรวจการแผ่นดินมี	ดังต่อไปนี้	

	 (1)	พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำาร้องเรียนในกรณี	

	 (ก)	 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 หรือปฏิบัตินอกเหนืออำานาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	

หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น

	 (ข)	 การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม	ไม่ว่าการนั้น 

จะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำานาจหน้าที่ก็ตาม	

	 (ค)	 การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร	 ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการ

ยุติธรรม	ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล

	 (ง)	 กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ	

	 การใช้อำานาจหน้าที่ตาม	(1)	(ก)	(ข)	และ	(ค)	ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำาเนินการเมื่อมี 

การร้องเรียน	 เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทำาดังกล่าวมีผลกระทบต่อ 

ความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

อาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้	

	 มาตรา	245	ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ 

เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้	

11		มาตรา	279	มาตราทางจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการ	หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ 

ประเภท	ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำาหนดขึ้น	

	 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง	 จะต้องมีกลไกและระบบในการดำาเนินงานเพ่ือให้การบังคับ 

ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งกำาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำา	

	 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง	 ให้ถือว่าเป็นการกระทำาผิดทาง 

วินัย	ในกรณีที่ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม	ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา	

คณะรัฐมนตรี	หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	และหากเป็นการกระทำาผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำาเนินการ	 โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอน

จากตำาแหน่งตามมาตรา	270

	 (2)	 ดำาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 และเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	ตามมาตรา	279	11		วรรคสาม	และมาตรา	280	12 

	 (3)	 ติดตาม	ประเมินผล	และจัดทำาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	รวม

ตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำาเป็น	

	 (4)	 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกต	 ต่อคณะ

รัฐมนตรี	สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภาทุกปี	ทั้งนี้	 ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจา

นุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย	

	 (1)	บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 และให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	

	 (2)	 กฎ	 คำาสั่ง	 หรือการกระทำาอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา	 244	 (1)	 (ก)	

มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย

ความเห็นต่อศาลปกครอง	 และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	 ทั้งนี้	

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

2. สภาพปัญหา

 ข้อถกเถียงเรื่องที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 โดยเฉพาะกรณีองค์ประกอบของ

กรรมการสรรหา	 ที่ถูกโจมตีว่าขาดการยึดโยงกับภาคประชาชน	 และปัญหาความซ้ำาซ้อน

ในอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 นับเป็น

ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงอย่างมากในสังคมไทยในปัจจุบัน

12	 การพิจารณา	 สรรหา	 กลั่นกรอง	 หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตำาแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อำานาจรัฐ	

รวมทั้งการโยกย้าย	 การเลื่อนตำาแหน่ง	 การเลื่อนเงินเดือน	 และการลงโทษบุคคลนั้น	 จะต้องเป็นไปตาม

ระบบคุณธรรมและคำานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย	

	 มาตรา	 280	 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามหมวดนี้	 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่

เสนอแนะ	 หรือให้คำาแนะนำาในการจัดทำาหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา	 279	 วรรคหนึ่ง	 และ 

ส่งเสริมให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	มีจิตสำานึกในด้านจริยธรรม	รวมทั้ง 

มีหน้าที่รายงานการกระทำาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม	 เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไป

ตามประมวลจริยธรรมดำาเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา	279	วรรคสาม	

	 ในกรณีท่ีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่าการดำาเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม	 ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและ

เปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้	
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	 2.1	ปัญหาที่มาของผู้บริหาร	13

	 ท่ีมาของผู้ตรวจการแผ่นดิน	จำานวน	3	คน	มาจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

จำานวน	7	คน	ประกอบด้วย	ประธานศาลฎีกา	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานศาลปกครอง 

สูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาคัดเลือก	 และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก	 14	 โดยมี

รายละเอียดดังตาราง	4-1

13		ผู้บริหารในที่นี้หมายถึง	ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน	
14  มาตรา	243	นี้ได้นำาบทบัญญัติมาตรา	206	และมาตรา	207	มาใช้บังคับโดยอนุโลมสำาหรับผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	และได้นำาบทบัญญัติมาตรา	204		วรรค	3	มาตรา	206	มาตรา	207	และมาตรา	209	(2)	มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม

15	 	 ฐานคติของผู้เขียนมองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่พยายามออกแบบระบบตรวจสอบ	

ไม่ใช่ฐานคติว่าเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาหน้าที่แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนตัวแบบเดิม	 

จึงมองในแง่มุมที่แตกต่างว่าให้ภาคประชาชนโดยตรงและสื่อมวลชนนั้นควรเข้ามามามีบทบาทมากกว่า	

ฝ่ายการเมือง	 ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือองค์กรที่เป็นตัวแสดงภาครัฐ	 (State	 actor)	 ซึ่งอาจ 

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศ.ดร.นันทวัฒน์	บรมานันท์	และคณะ	ที่เสนอแนะในรายงานการวิจัย	ติดตาม

ผลและประเมินการทำางานขององค์กร	 กรณีศาลปกครอง	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และผู้ตรวจ

การแผ่นดินของรัฐสภา	ในหน้า	120

16	 ปรับปรุงจาก	ภาคภูมิ	ฤกขเมธ	(2556:	92-115)

	 จากตารางแสดงให้เห็นถึงที่มา	องค์ประกอบ	และวาระของการดำารงตำาแหน่งของ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 มีนัยยะที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 เพราะมีวาระที่ดำารงตำาแหน่งที่ไม่สั้นจนเกินไป	 ทำาให้สามารถทำางานได้ลุล่วง	

และการกำาหนดให้มีเพียงวาระเดียวก็ช่วยทำาให้การทำาหน้าที่ทำาได้อย่างเต็มที่	 เพื่อไม่ให้ต้อง

กังวลใจว่าได้ใช้อำานาจถูกใจผู้มีอำานาจแต่งตั้งหรือไม่	 ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องกลับมาเป็นอีก	

(บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	2547)	สำาหรับองค์ประกอบนั้นเห็นว่า	การกำาหนดจำานวนไม่มากและ

การกำาหนดให้มีการเลือกประธานจะทำาให้เกิดความคล่องตัว	

 อย่างไรก็ดีผู้เขียนเห็นว่า	 การมีความชอบธรรมของการใช้อำานาจตรวจสอบฝ่าย

การเมือง	 ควรยึดโยงหรือตรวจสอบโดยตรงจากภาคประชาชนและสื่อมวลชน	 หรือให้เข้าไป

ประเด็น

1.	ที่มา	

2.	องค์ประกอบ	 		

3.	วาระการดำารงตำาแหน่ง

รายละเอียด

-	คณะกรรมการสรรหา	7คน	(มาตรา	243)

-	พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	

(มาตรา	242)

-	เลือกกันเองเพื่อเป็นประธาน	1	คน

-	3	คน	(มาตรา	242)

-	6	ปี	(นับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง)	 

โดยดำารงตำาแหน่งวาระเดียว	(มาตรา	242	วรรค	5)

ตาราง	4-1	ที่มา	องค์ประกอบและวาระของการดำารงตำาแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน

มีส่วนร่วม	 อาจเป็นคณะผู้บริหารที่อาจสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานจะทำาหน้าที่คุ้มครอง

ได้อย่างเต็มที่	 นอกจากการเข้าร่วมในลักษณะนี้แล้ว	 ก็อาจเข้ามาเป็นคณะกรรมการสรรหา	 

ซึ่งในหลักการไม่ควรนำาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการมาทำาหน้าที่นี้	15	เพราะถือเป็น 

ผู้ที่ใช้อำานาจในภาครัฐที่จะถูกตรวจสอบ	 โดยเฉพาะประเด็นจริยธรรม	 และหากมีการทำาให้ 

องค์ประกอบดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในสัดส่วนที่พอเหมาะ	 ก็อาจจะเพิ่มระดับการยอมรับใน

ความชอบธรรมของกระบวนที่มาของคณะกรรมการมากขึ้น	 เนื่องจากทุกฝ่ายจะยอมรับว่า 

อำานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน	 ซึ่งอำานาจในการแต่งตั้งและคัดสรรผู้มีอำานาจตรวจสอบ 

การทำางานน้ีควรมีภาคประชาสังคมซ่ึงเป็นตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ	(Non-State	actor)	เข้าไปเก่ียวข้อง 

ด้วยตามหลักของการสร้างระบบความพร้อมรับผิดที่นำาภาคสังคมเข้ามาร่วมตรวจสอบ	 

(Social	 Accountability)	 การออกแบบในลักษณะนี้ก็อาจช่วยลดแรงกดดันที่เกิดจากความ 

ขัดแย้งที่มีอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันได้

 2.2	 ปัญหาความซ้ำาซ้อนในอำานาจหน้าที่กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	16

	 ปัญหาความซ้ำาซ้อนในอำานาจหน้าท่ีส่วนหน่ึงกระทบต่อการทำางานด้านการคุ้มครอง 

สิทธิ	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินยอมรับว่า	 พบปัญหาการรับคำาร้องจากผู้ร้องเรียน

จำานวนหนึ่งที่มีเรื่องร้องเรียนที่ซ้ำาแต่ไม่ได้ทำาการเก็บสถิติคำาร้องที่ซ้ำาซ้อน	เช่นเดียวกันกับ

เจ้าหน้าที่ในสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และจากการสัมภาษณ์บุคคล

ที่ปฏิบัติงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน	 พบว่า	 มีความซ้ำาซ้อนในคำาร้องกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ทางสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	 ได้มีการตั้งอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตั้งแต่การส่งต่อเพราะไม่ได้อยู่ใน 

อำานาจ	และเห็นว่าควรให้หน่วยงานองค์กรอื่นรับพิจารณา	 ในส่วนของเรื่องร้องเรียนปี	พ.ศ. 

2555	 พบว่า	 มีเรื่องร้องเรียนจำานวน	 65	 เรื่องจาก	 325	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 20	 ทั้งนี้ 

ยังไม่รวมเรื่องที่ไม่พบประเด็นการละเมิด	เรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำานาจ	และเรื่องที่ยุติเพราะอยู่ใน 



84        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        85

ชั้นศาลอีก	 110	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 35.8	 รวมทั้งหมด	 175	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 53.84	

จากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด	 325	 เรื่อง	 ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความซ้ำาซ้อนและคาบเกี่ยวของ

อำานาจหน้าที	่รวมไปถึงความไม่ชัดเจนของภารกิจขององค์กรอิสระในการรับรู้และความเข้าใจ

ของประชาชน	 แม้ว่าส่วนหน่ึงจะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของผู้ร้องเรียนท่ีทำาในทุกช่องทาง 

ก็ตาม			

	 การดำาเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 

มีแนวโน้มที่จะเกิดความซ้ำาซ้อนกันมากยิ่งขึ้น	 เพราะการทำางานส่วนใหญ่ของทั้งสององค์กร	

มักเกี่ยวข้องกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่มีปริมาณมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว 17	 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังพบว่า	 ปัญหาข้อร้องเรียนของ

ประชาชนที่ส่งเข้ามามักมีลักษณะที่ก้ำาก่ึงระหว่างการละเมิดสิทธิและกระทำาผิดของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	 เช่น	 ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากการขนย้ายผู้ชุมนุม	 การสลายการชุมนุมทางการเมือง	

ความไม่ชัดเจนเหล่านี้ล้วนต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินที่ต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการ	 

ซึ่งอาจจะทำาให้ประชาชนต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้น	 และหากปฏิเสธว่าไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงาน 

ด้วยแล้วก็จะทำาให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบ	 ทั้งนี้แม้เจ้าหน้าที่จะอธิบายและพยายามทำาความ

เข้าใจแล้วก็ตาม	แต่ก็ทำาให้ผิดหวังเน่ืองจากมีความคาดหวังต่อหน่วยงานท่ีติดต่อว่าจะสามารถ 

ช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้	 ความคาดหวังนี้มีผลอย่างมากต่อทัศนคติและน่าจะมีผลต่อระดับ

ความเชื่อมั่นของที่มีต่อองค์กร	 เพราะธรรมชาติของผู้ที่กำาลังเดือดร้อนก็มักจะไม่ฟังเหตุผล

เนื่องจากอยู่ในอารมณ์ที่จะรับฟังหลายครั้งอาจไม่รอที่จะทำาความเข้าใจ	 ซึ่งก็เป็นปัญหาที่

เกิดจากการมีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่คล้ายคลึงกัน	 ขณะที่โดยธรรมชาติของผู้ร้องเองก็มักขอ

ความช่วยเหลือในหลายหน่วยงาน	 และถือเป็นสูตรสำาเร็จของผู้เรียกร้องว่าจะต้องเสนอแบบ

เหวี่ยงแห	ทำาให้พบว่ามีเรื่องซ้ำาซ้อนอยู่จำานวนมาก

	 ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ. 2542	การทำางาน 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะยุติการดำาเนินการทันทีเมื่อพบว่า	 เรื่องอยู่ใน

17	 	 จากการสัมภาษณ์คุณอัญญรัฐ	 เอ่งฉ้วน	 ผู้อำานวยการกลุ่มงานการคุ้มครอง	 เมื่อวันที่	 5	 มีนาคม	 พ.ศ.	

2556	เวลา	11.00	น.	-	12.00	น.	พบว่า	มีความซ้ำาซ้อนในคำาร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ที่ส่วนหนึ่งเป็น

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ทางสำานักงานคณะกรรมการสิทธิได้มีการตั้งอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน	 ตั้งแต่	

การส่งต่อเพราะไม่ได้อยู่ในอำานาจ	 และเห็นว่าควรให้หน่วยงาน	 องค์กรอื่นรับพิจารณา	 จำานวน	 65	 เรื่อง	

จาก	 325	 เรื่องคิดเป็นร้อยละ	 20	 ทั้งนี้ยังไม่รวมเรื่องที่ไม่พบประเด็นการละเมิด	 เรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำานาจ	

และเรื่องที่ยุติเพราะอยู่ในชั้นศาลอีก	110	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	35.8	รวมทั้งหมด	175	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ 

53.84	จากเร่ืองร้องเรียน	325	เร่ือง	ในปี	พ.ศ.	2555	ของเร่ืองร้องเรียน	ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความซ้ำาซ้อน 

และคาบเกี่ยวของอำานาจหน้าที่	 รวมไปถึงความไม่ชัดเจนของภารกิจขององค์กรอิสระในการรับรู้และความ

เข้าใจของประชาชน	แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของผู้ร้องที่ทำาในทุกช่องทางก็ตาม			

ตาราง	4-2		 เปรียบเทียบขอบเขตอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

	 	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	18

18		ดูเพิ่มเติมอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในบทที่	8	ของเอกสารนี้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

1.	การสั่งการตามอำานาจ
หน้าที่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

-	 การให้หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หัวหน้าหน่วยงาน	 หรือ 
เจ้าหน้าที่	 พนักงานอัยการ	
พนักงานสอบสวนหรือบุคคล 
ใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 
หรือมาให้ถ้อยคำาหรือส่งวัตถุ 
เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ

-	 การมีหนังสือสอบถาม
ส่วนราชการได้
-	 การมีหนังสือเรียกบุคคล 
นิติบุคคล	หรือหน่วยงาน
เอกชนที่ เกี่ยวข้องมาให้
ถ้อยคำาหรือส่งวัตถุเอกสาร
ได้

ชั้นศาลแล้ว	ตามมาตรา	22	ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	

2542	 หรือเรื่องไม่ได้อยู่ในอำานาจหน้าที่	 ตามมาตรา	 25	 วรรค	 2	 ของพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ. 2542	 การยุติการดำาเนินการไม่ทางใดทางหนึ่งหรือ

การส่งต่อเรื่องตามกฎหมายกำาหนด	 ก็ยิ่งทำาให้ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานอาจไม่ได้ช่วยอะไร 

ได้มากนัก	 ทั้งนี้	 หากรวมถึงการขาดอำานาจบังคับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งในส่วนของผู้ตรวจการ 

แผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิฯ	 ยิ่งทำาให้ยิ่งตอกย้ำาความรู้สึกผิดหวังของประชาชน	 ด้วย

ความเข้าใจว่าหน่วยงานท่ีถูกจัดต้ังไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงได้	 แม้ว่าจะมีการส่งต่อให้อีกหน่วยงาน 

หนึ่งที่เกี่ยวข้องดำาเนินการให้อยู่ก็ตาม	 สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน	

โดยในบทความชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นถึงรากลึกของปัญหาที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชน	 ใน

ประเด็นความเหลื่อมและคล้ายคลึงของอำานาจหน้าที่	 ซึ่งหากเปรียบเทียบขอบเขตอำานาจ

หน้าที่ของทั้งสองที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 จะพบขอบเขตอำานาจ

หน้าที่ที่เหมือนกันค่อนข้างมาก	 ตั้งแต่การสั่งการตามอำานาจหน้าที่	 การดำาเนินการกรณี 

ไม่ดำาเนินการตามข้อเสนอ	 การกำาหนดบทลงโทษ	 การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและ

ตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียนติดตาม	 ประเมินผลและจัดทำาข้อเสนอแนะ	 การรายงานผล 

การตรวจสอบ	การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	ดังตาราง	4-2
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่

2.	การดำาเนินการกรณีไม่
ดำาเนินการตามข้อเสนอ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

-	 ขอให้ศาลส่งวัตถุ	เอกสาร 
หลักฐาน	พยานหลักฐานอื่น
มาประกอบการพิจารณา
-	 ตรวจสอบสถานท่ีเก่ียวกับ 
เร่ืองท่ีมีการร้องเรียนโดยแจ้ง 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทราบล่วงหน้า

-	 เม่ือเร่ืองใดได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าเรื่องนั้นได้เป็นไปตาม 
กฎหมาย	แต่กฎหมาย	กฎข้อ 
บังคับในเรื่องนั้น	 ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมหรือความ
ไม่เสมอภาคกันในกฎหมาย
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อ
หน่วยงานเพื่อดำาเนินการให้
มีการปรับปรุงหรือแก้ไข
-	 กรณีท่ีหน่วยงานไม่ดำาเนิน 
การตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
ในเวลาอันควร	ให้ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินเสนอไปยังองค์กรเพ่ือ 
ปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เพื่อทราบเป็นกรณีเร่งด่วน
-	 การไม่ปฏิบัติตามความเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ	 ให้เสนอ
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ควบคุม
หน่วยงานและให้ดำาเนินการ
รายงานผลการดำาเนินการให้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบด้วย

คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ

-	 เม่ือบุคคลหรือหน่วยงาน 
ได้รับแจ้งรายงานผลการ
ตรวจสอบแล้ว	ให้ดำาเนินการ 
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แล้ว 
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด 
และแจ้งผลการดำาเนินการให้ 
คณะกรรมการทราบ	เม่ือพ้น 
ระยะเวลามิได้ดำาเนินการตาม 
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน	ให้คณะกรรมการ 
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือ 
สั่งการต่อไป
-	 กรณีท่ีปรากฏว่าการรายงาน 
ต่อนายกรัฐมนตรีนั้น	 ไม่ได้ 
ดำาเนินการหรือส่ังการให้ดำาเนิน 
การต่อไปตามมาตรการแก้ไข 
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ให้คณะกรรมการรายงานต่อ 
รัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

3.	การกำาหนดบทลงโทษ

4.	พิจารณาสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง	และตรวจสอบ	
เมื่อมีการร้องเรียน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

-	 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำา	 หรือ
ไม่ส่งวัตถุเอกสารหรือพยาน
หลักฐานท่ีถูกเรียกหรือถูกส่ัง 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 
6	เดือนหรือปรับไม่เกิน	10,000 
บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
-	 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการ 
ปฏิบัติหน้าที่ต้องระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับ
ไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้ง
จำาทั้งปรับ

-	 เรื่องการไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย	 หรือปฏิบัตินอก 
เหนืออำ านาจหน้ าที่ ตาม
กฎหมาย	 และการปฏิบัติ
หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
(ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดย 
ไม่เป็นธรรม)	ของข้าราชการ 
พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วย 
ราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น
-		เร่ืองการละเลยการปฏิบัติ 
หน้าท่ีหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและ 
องค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
แต่ไม่รวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล

คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ

-	 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำา	 หรือ 
ไม่ส่งวัตถุเอกสารหรือพยาน 
หลักฐานท่ีถูกเรียกหรือถูกส่ัง 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 
6	เดือนหรือปรับไม่เกิน	10,000 
บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
-	 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการ 
ปฏิบัติหน้าที่ต้องระวางโทษ 
จำาคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับ
ไม่เกิน	 20,000	 บาท	 หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ

-	 	 เรื่องการกระทำาหรือการ 
ละเลยการกระทำาอันเป็นการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
อันไม่เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิ 
มนุษยชน
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5.	ติดตาม	ประเมินผล	
และจัดทำาข้อเสนอแนะ

6.	รายงานผลการตรวจ
สอบ

7.	การเสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

-	 การติดตาม	 ประเมินผล
และจัดทำาข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
-		เร่ืองการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ 
เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-		ดำาเนินการเก่ียวกับจริยธรรม 
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ
เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-	 การรายงานผลการตรวจ
สอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ทุกปี

-	เม่ือมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญ	ให้เสนอเร่ือง 
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญโดยไม่ชักช้า	 เพ่ือ 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย

คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ

-	 การเสนอมาตรการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือ
หน่วยงาน ท่ีกระทำ าห รือ
ละเลยการกระทำาที่ขัดต่อ
สิทธิมนุษยชนเพื่อดำาเนิน
การ
-	 ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการ 
ดำาเนินการตามที่เสนอให้ 
รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือดำาเนิน 
การต่อไป

-	การจัดทำารายงานประจำาป ี
เพ่ือประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
เสนอต่อรัฐสภาและคณะ
รัฐมนตรี	 และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน

-	 กรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู ้
ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

8.	การเสนอเรื่องต่อศาล
ปกครอง

9.	ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
แทนผู้เสียหาย

10.	ข้อแตกต่าง	(ข้อแตก
ต่างตามตัวบทกฎหมาย	
แต่ในทางปฏิบัติมีความ
คลุมเครืออยู่บ้าง)

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

-	เม่ือมีกฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ 
คำาส่ังหรือการกระทำาอ่ืนใดของ 
บุคคลใดตามมาตรา	 13	 (1)(ก) 
(ได้แก่ข้าราชการ	 พนักงาน	
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น)	 มี 
ปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ให้ 
เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลปกครองโดยไม่ชักช้า 
เพ่ือให้ศาลปกครองพิจารณา 
วินิจฉัย

-

-	 ผู้ที่ถูกร้องเรียน	 ต้องเป็น 
ข้าราชการ	 พนักงานหรือ 
ลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น	
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ

-	 กรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ 
ร้องเรียนว่ากฎ	คำาส่ังหรือการ 
กระทำาอ่ืนใด	 ในทางปกครอง 
กระทบต่อสิทธิมนุษยชน	และ 
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
(หมายถึงกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติซ่ึงตราข้ึนโดย 
องค์กรท่ีใช้อำานาจนิติบัญญัติ 
หรือรัฐสภา	หรือกฎหมายท่ีใช้ 
บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ 
เช่น	พระราชกำาหนดที่ได้รับ 
การพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภา 
แล้ว)

-	 เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้
เสียหายและเป็นกรณีที่เห็น
สมควร	 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วน 
รวม

-	 ผู้ที่ถูกร้องเรียนเป็นบุคคล 
ธรรมดา	กลุ่มบุคคล	 เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ	หน่วยงาน	ไม่ว่าจะเป็น 
หน่วยงานภาครัฐหรือภาค
เอกชนก็ได้
-	 มูลเหตุของการกระทำา 
ความผิด	 ต้องเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
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-	มูลเหตุของการกระทำาความ 
ผิดต้องเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ 
หน้าที่หรือละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่	 หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบข้อ
บังคับของหน่วยงานนั้นๆ	
-	 การเสนอเรื่องต่อศาลเป็น 
กรณีท่ีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ใดๆ	ก็ตาม	มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
-	 การเสนอเรื่องต่อศาล
ปกครองเมื่อมีกฎ	 ข้อบังคับ	
ระเบียบ	คำาส่ัง	หรือการกระทำา 
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ฯลฯ	 มีปัญหาเกี่ยวกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย

คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ

-	 การเสนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ	 เป็นกรณีที่
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ 
ที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนและ
มีปัญหาเก่ียวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ
-	 การเสนอเรื่องต่อศาล
ปกครอง	 เม่ือมีกฎ	 ข้อบังคับ 
ระเบียบ	คำาส่ังการกระทำาอ่ืน 
ใดในทางปกครองกระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหา
เ ก่ียว กับความชอบด้ วย
กฎหมาย

	 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันในขอบเขตอำานาจหน้าที่

ขององค์กรทั้งสองในบางประเด็น	ดังต่อไปนี้	

 1.	 อำานาจในการสั่งการให้บุคคลหรือหน่วยงาน	 ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมาให้ 

ถ้อยคำา	 หรือส่งวัตถุ	 เพื่อประกอบการพิจารณา	 สำาหรับรายละเอียดมีความต่างกันตรงที่ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถขอให้ศาลส่งวัตถุ	เอกสาร	หลักฐาน	พยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบ 

การพิจารณา	 และตรวจสอบสถานที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนโดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้

ครอบครองทราบล่วงหน้า	ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีอำานาจเรียกเอกชน

ที่เกี่ยวข้องได้

 2.	 การดำาเนินการกรณีไม่ดำาเนินการตามข้อเสนอ	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน	 แต่ 

แตกต่างในรายละเอียดของการรายงาน	 ยกเว้นดำาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ต่างออกไป

 3.	 การกำาหนดบทลงโทษ	 มีความเหมือนกันในอำานาจในการลงโทษผู้ที่ไม่มาให้

ข้อมูลหรือส่งหลักฐานและวัตถุพยาน

 4.	 การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง	 และตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียน	

กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 หรือปฏิบัตินอกเหนืออำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย	 และการ 

ปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีแต่ในส่วนน้ี	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีขอบเขต 

ที่กว้างกว่า	 คือรวมถึงข้อตกลงต่างๆ	 ที่เป็นพันธกรณี	 ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีขอบเขต

อำานาจหน้าที่ครอบคลุมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมด้วย

 5.	 การติดตาม	ประเมินผลและจัดทำาข้อเสนอแนะ	ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

แม้ว่าจะมีลักษณะท่ีมีการดำาเนินการติดตามเหมือนกัน	 แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำาเนินการ 

ในระดับการประเมินผล	 และจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงกว้างอย่างเป็นระบบกว่า	 นอกจากนี้		 

มีส่วนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติน้ัน	เสนอมาตรการแก้ไขต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีการกระทำาท่ีขัดต่อสิทธิมนุษยชน

 6.	 การรายงานผลการตรวจสอบ	 และผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกต	 

ทั้งสองหน่วยงานมีการดำาเนินการเหมือนกัน	 แต่ก็มีความแตกต่างกันในการดำาเนินงานใน

ลักษณะของการจัดทำารายงาน	คือ	ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดทำารายงานตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติ

หน้าที่พร้อมข้อสังเกต	 ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายประเมินผลการดำาเนินงานขององค์กรและการ

ทำาหน้าท่ีที่ผ่านมามากกว่า	 ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะทำาเป็นรายงาน

ประจำาปีเพ่ือประเมินสถานการณ์การด้านสิทธิมนุษยชน	ซ่ึงดูเหมือนว่าจะมีขอบเขตท่ีกว้างกว่า 

โดยมองที่สถานการณ์และที่ประเด็นมากกว่าตัวการดำาเนินงาน

 7.	 การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอได้หาก

เห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติจะทำาเมื่อเห็นว่ามีผู้เสียหายร้องเรียน

 8.	 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครอง	มีความเหมือนกันต่างกันที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน

มีการกำาหนดบุคคลที่กระทำาตามมาตรา	13	(1)	(ก)	ไว้อย่างชัดเจน	ขณะที่คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติใช้ดำาว่าการกระทำาอื่นใดในทางการปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

	 สำาหรับความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน	 ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีอำานาจ

แตกต่างจากผู้ตรวจการแผ่นดินคือ	 การฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย	 และกรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็น

บุคคลกลุ่มเดียวกันคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หน่วยงาน	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ	 ยกเว้น	

บุคคลธรรมดา	กลุ่มบุคคล	หรือเอกชน	ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้นที่เข้าไป

เกี่ยวข้องโดยตรง
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ภาพ	4-1	ความเชื่อมั่นต่อการทำางานขององค์กรอิสระ

3. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 และสถานะของ

สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ	 และการดำาเนินการอื่น	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 อยู่ภายใต้กำากับดูแลของ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 โดยโครงสร้างสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมี	 5	 ฝ่ายหลัก	 ได้แก่	 ฝ่าย

ยุทธศาสตร์	 ฝ่ายผู้บริหารระดับกลาง	 ฝ่ายปฏิบัติการหลัก	 ฝ่ายสนับสนุน	 และฝ่ายวิชาการ	

(ชลัช	จงสืบพันธ์	และคณะ,	2551)	ภายใต้สถานะตามรัฐธรรมนูญและการออกแบบโครงสร้าง 

การทำางานที่เป็นอิสระดังกล่าว	 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับความคาดหวังให้เป็นองค์กรสำาคัญ

ในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาความ

ทุกข์ร้อนของประชาชน	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเป็นธรรม

ในสังคม	 ทำาให้แนวคิด	 ระบบ	 และวิธีการดำาเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 สามารถใช้เป็น

กลไกในการเสริมสร้างความเป็นธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง	

เนื่องจากความไม่เป็นธรรมในสังคมเป็นปัญหาสำาคัญของสังคมไทย	 ที่เป็นผลมาจากระบบ	

โครงสร้างทางการเมือง	 การบริหารราชการ	 เศรษฐกิจและสังคม	 จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่าง

เป็นระบบจากทุกฝ่าย	(เฉลิมศักดิ์	จันทรทิม,	2551)		

	 อย่างไรก็ตาม	 ภาพ	 4-1	 ได้แสดงถึงข้อมูลระดับความเชื่อมั่น	 แม้ไม่ได้สะท้อนผล

การดำาเนินงานขององค์กรโดยตรง	 แต่ก็ทำาให้เห็นว่าการดำาเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

อาจสุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาที่เกิดจากการรับรู้ของประชาชน	 มีคำากล่าวที่ว่า	 “องค์กร

การเมืองจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือองค์กรอิสระหรือไม่	 ไม่สำาคัญเท่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

อำานาจสูงสุดเชื่อถือ”	 การที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น	 (Trust)	 ต่อองค์กรอิสระจึงเสมือนเป็น

ปัจจัยชี้ขาดการดำารงอยู่ขององค์กร	 (บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	2547)	สิ่งที่ยังจำาเป็นต้องทบทวน	

นอกเหนือจากผลและวิธีการดำาเนินการแล้ว	 ยังมีในเรื่องของขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ควรต้องมีการทบทวนด้วย	 เพราะผลกระทบส่วนหนึ่งจากความซ้ำาซ้อน

ของอำานาจหน้าท่ีกับองค์กรอ่ืนๆ	โดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน้ัน	อาจเป็น 

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ความเชื่อมั่นจากประชาชนมีแนวโน้มที่อยู่ในระดับสูงกว่านี้	 เนื่องจาก 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่คาบเกี่ยวกันของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติที่ถูกออกแบบในปัจจุบัน มีลักษณะขาดความเป็นเอกภาพและความชัดเจน นำามาซึ่ง 

ปัญหาความซ้ำาซ้อน 19

19	 	 รศ.ดร.บรรเจิด	 สิงคะเนติ	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ได้ให้ความเห็นว่า

ประเทศไทยมีองค์กรที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากเกินพอ	 เมื่อเปรียบเทียบ 

กับอารยประเทศที่มีองค์กรลักษณะดังกล่าวไม่มาก	 หากแต่มีประสิทธิภาพ	 พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เห็นใน

หลายองค์กร	 รวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 ที่ถูกมองว่าขาดเอกภาพและการ 

บูรณาการในการทำางานร่วมกันท้ังท่ีมีการซ้ำาซ้อนในอำานาจหน้าท่ีค่อนข้างมาก	 นอกจากน้ี	 ยังให้ความเห็นว่า 

ปัจจุบันผู้ตรวจการแผ่นดินไม่แสดงหน้าที่ที่ควรจะเป็น	 เช่น	 ควรทำาหน้าที่ตรวจสอบมากกว่าที่จะทำาหน้าที่

ไกล่เกลี่ย	ซึ่งเป็นการจำากัดอำานาจตัวเอง	ทั้งที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดบทบาทให้เป็นองค์กรตรวจสอบ

		 นอกจากนี้	 ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีบทบาทสำาคัญ	 5	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 บทบาท

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 (2)	 บทบาทในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 

(3)	 บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะและคำาแนะนำา	 (4)	 บทบาทในการส่งเสริมและตรวจสอบ

จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 (5)	 บทบาทในการติดตาม	 และประเมินผลการ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทข้างต้น	 แม้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความยั่งยืน	 แต่จากรายงาน

วิจัยบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินกับสร้างความเข้มแข็งและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ของชลัช	 จงสืบพันธ์	 (2552)	 พบว่า	 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังประสบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อ

ระดับความเชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมาก	(ร้อยละ)

พ.ศ.2550 พ.ศ.2552 พ.ศ.2554พ.ศ.2551 พ.ศ.2553 พ.ศ.2555
ปี	พ.ศ.
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คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน

ที่มา:	สถาบันพระปกเกล้าและสำานักงานสถิติแห่งชาติ,	2550	-	2555
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การสร้างความเข้มแข็งและความเป็นธรรมให้เกิดผลอย่างยั่งยืนได้	 ซึ่งปัญหาและอุปสรรค 

เกิดขึ้นทั้งจากผู้ตรวจการแผ่นดินและสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ดังนี้

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมุ่งการแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี	 หรือเยียวยาปัญหาเรื่อง 

ร้องเรียนเป็นรายกรณี	ขาดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ	การดำาเนินการเชิงรุกยังมีน้อย	ส่งผลให้

เกิดประเด็นการร้องเรียนซ้ำา	ขาดการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึก	มักจะรอการชี้แจงข้อเท็จจริง

จากหน่วยงานที่ถูกร้องเป็นหลัก	 ผลการวินิจฉัยในบางกรณียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนของประชาชนได้

	 กรณีบทบาทอำานาจหน้าที่	 พบว่า	 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำานาจเพียงให้คำาแนะนำา

หรือให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานตามผลการวินิจฉัย	 ไม่มีอำานาจเข้าไปจัดการแก้ไขข้อบกพร่อง 

ได้เอง	ไม่มีอำานาจสั่งการ	หรือลงโทษผู้กระทำาผิดที่ไม่ปฏิบัติตามคำาวินิจฉัย	ตลอดจนบทบาท

ท่ีเก่ียวกับการดำาเนินการเก่ียวกับจริยธรรม	และบทบาทการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 

รัฐธรรมนูญ	อาจไม่สอดคล้องกับหลักการของการจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของต่างประเทศ

	 กรณีสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ก็ประสบปัญหาทั้งในเรื่องโครงสร้าง	 บทบาท

อำานาจหน้าที่	การดำาเนินการตามบทบาทอำานาจหน้าที่	อาทิ	 โครงสร้าง	พบว่า	การกำาหนด

ภารกิจของกลุ่มงานในโครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน	 ทำาให้บางภารกิจมีความซ้ำาซ้อน	 ส่งผล

ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	 ในด้านบทบาทอำานาจหน้าที่	 พบว่าการกำาหนดนโยบาย	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	และแนวทางการปฏิบัติงานยังขาดความชัดเจน	และไม่สอดคล้องในทาง

ปฏิบัติ	เป็นต้น

	 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำางานของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยภาพรวมดังกล่าว 

ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดำาเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียนของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้มาร้องเรียน

เท่าที่ควร	 ดังที่การสำารวจของสมเจตน์	 ไวยาการณ์	 และคณะ	 (2552)	 พบว่า	 โดยภาพรวม

ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการมากที่สุด	 (ร้อยละ	 82.10)	 	 ส่วน

ประเด็นที่ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด	 คือ	 ผลการพิจารณาวินิจฉัย	 (ร้อยละ	 59.70)	

นอกจากนี้	 ในเรื่องความพึงพอใจในด้านการดำาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นผลการ

สำารวจดังกล่าวพบว่า	 ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจในด้านการย่ืนและรับเร่ืองร้องเรียนมากท่ีสุด 

(ร้อยละ	 	 64.55)	 และประเด็นความพึงพอใจที่ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่ำากว่าร้อยละ	 50	

มีสองประเด็น	คือ	การดำาเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัย	 (ร้อยละ	43.20)	และการดำาเนิน

การให้บริการข้อมูลด้านอื่นๆ	(ร้อยละ	36.80)	โดยหากพิจารณาในมิติความพึงพอใจด้านการ 

พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องเรียน	พบว่า	 ความเป็นธรรมของผลการพิจารณาวินิจฉัย	 ผู้ร้องเรียน 

มีความพึงพอใจร้อยละ	58.20	เท่านั้น

	 จากที่กล่าวมา	 แม้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจ	

แต่ก็ยังพบปัญหาอุปสรรคในระดับหนึ่ง	 อันทำาให้การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทอำานาจหน้าที่

ไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมากนัก	 ทำาให้สภาพปัญหาความเดือดร้อนและ

ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ	 หรือกระเทือนสิทธิของประชาชนจากผู้ใช้อำานาจ 

รัฐ	ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงหรือหมดไปโดยง่าย	

4. สรุปและข้อเสนอแนะ

	 การไม่ยึดโยงกับภาคประชาชนของคณะกรรมการสรรหาของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

และความคล้ายคลึงในอำานาจหน้าที่และบทบาทที่กำาหนดตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ใน 

หลายประเด็นระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังท่ีกล่าวมา 

ข้างต้น	 ล้วนเป็นสาเหตุหลักท่ีทำาให้ลักษณะการทำางานของผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับผลกระทบ 

และถูกมองจากหลายหน่วยงานว่ามีความซ้ำาซ้อนกันอย่างมาก	และเป็นประเด็นท่ีสังคมกำาลัง 

ถามหาเฝ้าติดตามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะปรับตัวอย่างไร	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นเร่ืองน้ี 

มีต้ังแต่	 (1)	 ทางเลือกในการยุบหน่วยงานโดยเฉพาะผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ในหลายประเทศเม่ือ 

มีการตั้งองค์กรอิสระและองค์กรตุลาการใหม่ๆ	 ขึ้นมา	 ขณะที่ศาลปกครองและศาลยุติธรรม 

ก็เป็นองค์กรท่ีมีอำานาจตัดสินใจมากกว่า	 ก็ไม่มีความจำาเป็นต้องมีผู้ตรวจการแผ่นดิน	หรือ	 (2) 

แนวทางท่ีจะรักษาข้อดีขององค์กรน้ีท่ีมีความยืดหยุ่น	เปิดกว้างไม่เคร่งครัด	โดยอาจวางเกณฑ์ 

ใหม่ที่ไม่ซ้ำาซ้อนกับองค์กรอื่น	 (สุรพล	 นิติไกรพจน์,	 2551	 :	 75)	 และหากมองในแง่ช่องทาง 

ที่ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือมีมากขึ้น	 ซึ่งก็น่าจะดีสำาหรับรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่	

ที่อาจจำาเป็นที่รัฐต้องสร้างกลไกหรือระบบการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ	 (Self-restraining	

state)	 เพื่อตรวจสอบการทำางาน	หากแต่การมีหลายองค์กรนั้นจำาเป็นต้องขจัดความซ้ำาซ้อน	

และควรนำาภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนให้เข้ามาร่วมในกระบวนการตรวจสอบให้มากข้ึน 

ด้วยตามแนวคิดการสร้างระบบพร้อมรับผิดจากภาคประชาสังคม	 (Social	 Accountability)	 

ที่อาจทำาให้ทั้งประสิทธิภาพและความชอบธรรมเกิดขึ้น	 และอาจเป็นส่วนสำาคัญที่หลายฝ่าย

จะยอมรับในผู้ตรวจการแผ่นดินมากขึ้น	 เพราะประชาชนเป็นผู้ร่วมตรวจสอบด้วยโดยตรง	

และหากต้องมีหลายหน่วยงานทำาหน้าที่	ก็ต้องสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความซ้ำาซ้อน

และมีประสิทธิภาพให้มากข้ึนนอกเหนือจากการแยกหน้าที่ให้มีความชัดเจนและเป็นอิสระ

จากกัน	 โดยอาจนำาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเชื่อมโยง	 คัดกรอง

ข้อมูล	 และตรวจจับการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยอาศัยหลักคิดให้ประชาชน 

ผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหา
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	 นอกจากน้ี	 เพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถสร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็ง 

ในสังคมได้อย่างยั่งยืน	 งานวิจัยบางชิ้น	 เช่น	 ชลัช	 จงสืบพันธ์	 (2552)	 มีข้อเสนอแนะว่า	 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ต้องสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นสถาบันที่เป็นผู้ช่วยเหลือประชาชน	

โครงสร้างของสำานักงานจะต้องมีลักษณะการกระจายอำานาจการบริหารและกระจายอำานาจ

การตัดสินใจมากขึ้น	 ต้องลดความซ้ำาซ้อนของภารกิจ	 รวมถึงแยกงานบางอย่างออกจากกัน 

เนื่องจากการรวมงานจะทำาให้ประสิทธิภาพลดลงได้	 ในการบริหารจัดการต้องใช้หลักการ

บริหารจัดการเชิงคุณภาพหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์	 เน้นบทบาทการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบ 

จัดให้มีเครือข่ายการทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร

จัดการแล้ว	 ยังได้มีข้อเสนอแนะในเชิงกฎหมายอีกด้วย	 อาทิ	 ให้มีอำานาจในการกำาหนดให้

บุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือมีความผิดเช่นเดียวกับการละเมิดอำานาจศาล	 มีอำานาจในการ

กำาหนดวิธีการชั่วคราวให้ระงับการกระทำาการ	 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	

หรือพยานที่มาให้ข้อเท็จจริงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน	ควรกำาหนดให้มีอายุความแห่งคดีหยุดลง 

ระหว่างการพิจารณา	อำานาจในการฟ้องร้องคดีแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีกระทำาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

รวมถึงกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำาเนินการตามคำาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ทุกกรณี	เป็นต้น

	 ส่วนการพัฒนาการให้บริการดำาเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนของสำานักงานผู้ตรวจ 

การแผ่นดิน	เพื่อให้ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนั้น	สมเจตน์	ไวยาการณ์	

และคณะ	(2552)	ได้เสนอแนะแนวทางสำาคัญ	3	แนวทาง	ดังนี้

	 1.	 สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องดำาเนินการให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพขององค์กร	งาน	และบุคลากรอย่างเสมอต้น	เสมอปลาย	และคงเส้นคงวา 

รวมถึงการดำาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการให้บริการดำาเนินงานเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียนอย่างจริงจังและทันที	 ทั้งนี้	 โดยใช้แนวทางการแก้ปัญหาเชิงระบบ	

และครบวงจร

	 2.	 สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องมีเครือข่ายการทำางานร่วมกันของ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยจะต้องมีทั่วถึงทุกชุมชน	 ทุกจังหวัด	 ทั่วภูมิภาค	 และทั่วประเทศ	

โดยเครือข่ายดังกล่าวให้ใช้บุคลากร	 หรือชุมชน	 หรือหน่วยงาน	 ที่สัมผัสใกล้ชิดกับ

ประชาชนเป็นเครือข่ายสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างเป็นระบบ	

	 3.	 สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิด 

ปัญหาเรื่องร้องเรียน	 รวมถึงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการดำาเนินวิถีชีวิตเพื่อ 

ไม่ให้สังคม	ประชาชนเกิดปัญหาการร้องเรียน	โดยการจัดรายการผู้ตรวจการแผ่นดิน 

พบประชาชน	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	 เผยแพร่	 และถ่ายทอด

องค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหา	 และแนวทางแก้ปัญหาให้ถึงประชาชน	 หรือช่องทางที่ 

ประชาชนเข้าถึงง่าย	 และการนำาชุมชนที่เข้มแข็ง	 ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่าง 

เป็นสุข	 ร่วมกันคิด	 ร่วมกันทำามาเป็นตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ 

กับชุมชนที่เกิดปัญหา	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความคิด	 รวมถึงการถ่ายโยง

ความรู้	ความคิดในการแก้ไขปัญหาของชุมชน	

	 ปัจจัยความสำาเร็จในการดำาเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีอย่างน้อย	8	ประการ 

ดังที่	สงัด	ปัถวี		(2552)	สรุปไว้	ประกอบด้วย

	 1.	การกำาหนดขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่	โดยเน้นที่การประพฤติมิชอบใน

วงราชการเป็นสำาคัญ	และหลีกเลี่ยงการก้าวก่ายกับสถาบันอื่น

	 2.	 รูปแบบของการปฏิบัติงานตามอาจหน้าที่	 โดยเน้นวิธีการปฏิบัติงานที่

ไม่เป็นทางการ	ยิ่งกว่าการสอบสวนและลงโทษตามวิธีการทางศาล

	 3.	การมีบุคลากรที่เหมาะสมและเอาจริงจังในการทำางานตามหน้าที่นี้	

	 4.	การทำาให้สถาบันเป็นที่ยอมรับของบุคคลและสถาบันอื่น

	 5.	บุคลากรของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำาแหน่งหน้าที่

เป็นอย่างดี

	 6.	บุคลากรเข้าใจสถานการณ์	โดยเฉพาะปฏิกิริยาอันเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 

หน้าที่ในสถานการณ์ต่างๆ

	 7.	บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีทักษะละมุนละไม

	 8.	สถาบันสามารถสร้างความเป็นสถาบันให้มีความเข้มแข็งขึ้นได้	

	 ด้วยเหตุนี้	 หลักการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ควรมุ่งเน้นการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี	 มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสุดท้ายในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเพ่ือแก้ไข 

ปัญหาเชิงระบบเป็นสำาคัญ	 การสรรหาและพัฒนาเจ้าหน้าที่สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	

ต้องมีความเข้มข้น	 เพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีคุณธรรม	 จริยธรรมสูง	

โดยมีระบบการหมุนเวียนผู้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญจากองค์กรอื่นมาร่วมปฏิบัติงานหรือมา

ให้คำาปรึกษาแนะนำาได้	ที่สำาคัญที่สุด	ผู้ตรวจการแผ่นดินควรได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร	

งบประมาณ	 และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนได้อย่างเป็นอิสระและ 

บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	(เฉลิมศักดิ์	จันทรทิม,	2551)
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ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วย	 2	 ส่วนคือ

ส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น

ตำาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	 โดยรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันได้กำาหนดให้มีสามคน	และเลือกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธาน	ตามมาตรา	242 

ทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาจำานวน	7	คน	ที่ระบุไว้ในมาตรา	243 

ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานศาลปกครองสูงสุด	ประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	บุคคลที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก

จำานวนหนึ่งคน	 และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำานวน

หนึ่งคน	ผู้ตรวจการแผ่นดินดำารงตำาแหน่งได้เพียงครั้งเดียว	ในระยะเวลา	6	ปี	สำาหรับอำานาจ

หน้าที่นั้น	มาตรา	244	ได้กำาหนดโดยสรุป	ดังนี้

	 1.			พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำาร้องเรียนใน	2	กรณีได้แก่

 1.1)	 ในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำานาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือ

รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน

 1.2)	 ในกรณีการปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 ที่ก่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม	 ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ

ไม่ชอบด้วยอำานาจหน้าที่ก็ตาม	

	 อำานาจหน้าท่ีท้ังสองน้ีเป็นอำานาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 

ไทย	พุทธศักราช	2540	สำาหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ฉบับ

ปัจจุบัน	 นอกจากจะให้อำานาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ในการพิจารณาและสอบสวนหา 

ข้อเท็จจริงเมื่อมีการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้ว	 ยังให้อำานาจหน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวน

เมื่อเห็นว่า	 การกระทำาดังกล่าวมีผลต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือคุ้มครอง

ประโยชน์สาธารณะ	 ซึ่งเป็นอำานาจหน้าที่ใหม่ที่ทำาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถหยิบยก

เรื่องขึ้นพิจารณาเองโดยไม่ต้องมีการร้องเรียน	(Own	motion)	ได้ซึ่งเป็นกรณีที่	3

	 นอกจากนี้	 อำานาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในการหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ฉบับปัจจุบัน	ยังเพ่ิมเติมอำานาจหน้าท่ีอ่ืนๆ	อีกได้แก่

	 2.	 การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่	 หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม	 แต่ไม่รวมถึงการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล

	 3.	 ดำาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	(ตามมาตรา	279	วรรคสาม	และมาตรา	280	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550)

	 4.	 ศึกษาประเมินผล	 และจัดทำาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้

รวมถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำาเป็น

	 5.	 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี 

สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภาทุกปี	 ทั้งนี้ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา

และเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

	 6.	 การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้	 เมื่อเห็นว่าในกรณีที่ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอเรื่องพร้อม

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	 และในกรณีที่กฎ	 คำาสั่ง	 หรือ

การกระทำาใดของข้าราชการ	 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐหรือ 

รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถ่ิน	 มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง	 และให้ศาลปกครองละพิจารณาวินิจฉัยโดย 

ไม่ชักช้า	(มาตรา	245)

	 นอกจากอำานาจหน้าที่ที่ถูกกำาหนดไว้ใน	หมวด	11	ที่ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีบทบาทหน้าที่อื่นที่สำาคัญได้แก่	

	 1.	 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 (ตาม

มาตรา	113	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550)

	 2.	 การทำาหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	หากประธานผู้ตรวจ

การแผ่นดินได้รับเลือกจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เลือกกันเอง	 (มาตรา	 206	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550)

	 3.	 การรายงาน	 การฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองที่ฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามต่อรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรีหรือสภาท้องถิ่น

ที่เกี่ยวข้อง	หรือกรณีกระทำาผิดร้ายแรง	 ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ทุจริตแห่งชาติ	 พิจารณาดำาเนินการโดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตำาแหน่งตาม 

มาตรา	270	(มาตรา	279	วรรคสาม)
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 4.	 การเสนอแนะหรือให้คำาแนะนำาในการจัดทำาประมวลจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่ง 

ทางการเมือง	 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 

การเมือง	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	มีจิตสำานึกในด้านจริยธรรม	รวมท้ังมีหน้าท่ีรายงาน 

การกระทำาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการ	 ให้เป็นไป 

ตามประมวลจริยธรรม	นอกจากน้ี	 ยังมีอำานาจไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะ 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรง	หรือมีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่าการดำาเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม	(มาตรา	280)

5
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปัทมา สูบกำาปัง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 กำาหนดให้มี	 “องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ”		โดยกำาหนดไว้ในหมวด	11	เป็นการเฉพาะ	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่

 ส่วนที่	1	องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และคณะ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 ส่วนที่	2	องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	ประกอบด้วย	องค์กรอัยการ	คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

	 อย่างไรก็ตาม	 “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”	 เป็นที่รู้จักหรือถูกกล่าวถึงในสังคมไทย

เป็นอย่างมาก	 ในชื่อที่เรียกว่า	 “องค์กรอิสระ”	 ด้วยเหตุผลและเจตนารมณ์เพื่อการปฏิรูป

การเมือง	 จากที่สังคมไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองของนักการเมืองหรือประชาธิปไตยแบบ

มีผู้แทนราษฎร	(representative	democracy)	ที่พลเมืองมีสิทธิเสรีภาพน้อย	และไม่มีส่วนร่วม 

ตัดสินใจทางการเมือง	 ความไม่สุจริตของระบบการเมือง	 ทำาให้ขาดความชอบธรรมในการใช้ 

อำานาจ	 เป็นที่มาของปัญหาการรัฐประหาร	 การซื้อเสียงเลือกตั้งและเข้าไปใช้อำานาจโดยไม่ 

สุจริตเพ่ือถอนทุน	ด้วยระบบควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจมีไม่ครบถ้วนและไม่มีประสิทธิภาพ 

ทำาให้เกิดการทุจริตได้ง่ายและไม่สามารถกำาจัดคนทุจริตได้	 รวมถึงรัฐบาลและรัฐสภา	 ขาด

เสถียรภาพและความต่อเนื่อง	นายกรัฐมนตรีขาดภาวะความเป็นผู้นำา	รัฐบาลและรัฐสภาขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาของบ้านเมือง	 ดังนั้น	 การปฏิรูปการเมืองจึงมุ่ง

แก้ปัญหาหลักทั้ง	 3	 ประการดังกล่าว	 ทั้งนี้	 โดยมีเจตนารมณ์หรือหนึ่งในสามเป้าหมายหลัก

ได้แก่การทำาให้ระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและมีความชอบธรรมในการใช้
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1. เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

	 เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงก่อนการปฏิรูปการเมืองไทย	 ปัญหารากเหง้าที่ฝังลึกใน

สังคมไทยมายาวนานคือ	 การใช้อำานาจโดยมิชอบ	 (Abuse	 of	 Power)	 การทุจริตคอร์รัปชั่น

และประพฤติมิชอบในแวดวงการเมืองและราชการ		โดยที่กลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้

อำานาจรัฐต่างๆ	ท่ีมีอยู่	ไม่สามารถจัดการหรือนำาคนกระทำาความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

	 เครื่องมือหรือกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือ 

ประพฤติมิชอบในวงการเมืองและราชการในรูปของ	 “กฎหมาย”	 และหน่วยงานตรวจสอบม ี

มากมาย	 แต่สัมฤทธิ์ผลในการบังคับใช้เพื่อให้เกิดการลงโทษผู้กระทำาผิดนั้นมีน้อย	 เริ่มจาก

พระราชบัญญัติกำาหนดวิธีพิจารณาข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้ประพฤติผิดวินัย 

หรือหย่อนความสามารถ	พ.ศ.  2488	พระราชบัญญัติกำาหนดวิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการ 

และพนักงานเทศบาลผู้กระทำาผิดหน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ	 พ.ศ. 2490	 ซ่ึงพนักงาน 

อัยการมีอำานาจยื่นฟ้องขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน	 ในกรณีเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	 รวมถึงข้าราชการการเมืองร่ำารวยผิดปกติ	 และไม่สามารถแสดงได้ว่าร่ำารวยข้ึนโดยทาง 

ที่ชอบ	 (บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ,	 2538)	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ	 พ.ศ. 2518	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการ	 ปปป.	 ทำาหน้าที่

ตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	คือ	นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	และข้าราชการการเมือง 

อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง	 ซ่ึงเป็น	“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”	ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	และหมายรวม

ถึงข้าราชการฝ่ายรัฐสภาด้วย	แต่ไม่รวมถึงสมาชิกรัฐสภา			

	 การควบคุมตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือร่ำารวยผิดปกติ	 สามารถ

ลงโทษเฉพาะข้าราชการที่ร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	 และยึดทรัพย์สิน 

ดังกล่าวได้		ส่วนการใช้อำานาจรัฐโดยมิชอบ	รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น	และการซื้อสิทธิ์ขาย

เสียงของบรรดานักการเมือง	การซื้อขายตำาแหน่งราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น	ส่วนใหญ่

แม้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือรับรู้ในสังคม	 แต่การลงโทษตามกฎหมายนั้นแทบไม่มีปรากฏ 

ให้เห็น	 นับวันยิ่งวิกฤติและสังคมมีแนวโน้มจะยอมจำานนหรือยอมรับมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจาก

การถอนทุนคืน	หรือมีแรงจูงใจด้านผลประโยชน์	 โดยต้นทุนด้านความเสี่ยงที่จะถูกจับได้และ 

ถูกลงโทษมีน้อยมากทำาให้วงจรการใช้อำานาจรัฐโดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นขยายวง 

ออกไปทั้งในมุมกว้างและลึก	 มีผลกระทบร้ายแรงเป็นบ่อนทำาลายหรือขัดขวางต่อการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 รวมถึงการเมืองการปกครองที่	 “บั่นทอนคุณภาพประชาธิปไตยไทย”	

ต่อเนื่องยาวนานนับ	80	ปี	

อำานาจ	 โดยเพิ่มอำานาจพลเมืองในการควบคุมการใช้อำานาจในทุกระดับ	 ครอบคลุมทุกด้าน

อย่างมีประสิทธิภาพ	(บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	2546)		

	 ในส่วนของการทำาให้ระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและมีความ

ชอบธรรมในการใช้อำานาจนั้น	 รัฐธรรมนูญกำาหนดระบบ	 กลไก	 มาตรการเพื่อลดและขจัด

การซื้อเสียง	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เพิ่มระบบควบคุมตรวจสอบ

ทางการเมืองสร้างองค์กรควบคุมและตรวจสอบทางกฎหมาย	 โดยให้มีการตรวจสอบการใช้

อำานาจอย่างครอบคลุมทุกด้าน	แยกการตรวจสอบการทุจริตทางการเมืองออกจากการตรวจ

สอบทางกฎหมาย	 เพิ่มองค์กรอิสระในการตรวจสอบทุกระดับ	 โดยองค์กรทุกองค์กรต้องถูก

ตรวจสอบได้เสมอ

	 กล่าวโดยสรุป	 	 ระบบและกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิรูปการเมือง	มี	5	ส่วนหลักดังนี้

	 (1)	 การตรวจสอบและถ่วงดุล	(check	and	balance)	ตามกลไกการปกครองในระบบ 

รัฐสภา	

	 (2)	 การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและการทุจริตคอรัปช่ันโดยองค์กรอิสระท่ีมีบทบาท 

อำานาจหน้าท่ีเฉพาะด้านใดด้านหน่ึง	ประกอบด้วย	คณะกรรมการการเลือกต้ัง	คณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของ	 (รัฐสภา)	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 องค์กรอัยการ	 และคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

	 (3)	 การตรวจสอบตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองเป็นการเฉพาะ	 	 โดยการจัดให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองมีขอบอำานาจหน้าที่พิจารณาคดีที่ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองถูก

กล่าวหาว่ากระทำาความผิดทางอาญา

	 (4)	 การถอดถอนออกจากตำาแหน่ง	(Impeachment)	

	 (5)	 ระบบจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ข้าราชการ	 หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐทุกระดับ	ทุกประเภท	โดยมีกลไกและระบบการบังคับใช้	ขั้นตอนการลงโทษตามความ

ร้ายแรงแห่งการกระทำา	และมีการเชื่อมโยงกับระบบการลงโทษทางวินัยและทางอาญา

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกลจักรสำาคัญใน 

ระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐใหม่		โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไต่สวนข้อเท็จจริง 

กรณีมีคำาร้องว่าผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและหรือเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำานาจโดยมิชอบ	หรือ

ทุจริตต่อหน้าท่ี	 และสรุปสำานวนการไต่สวนพร้อมพยานหลักฐานส่งต่อไปยังองค์กรท่ีมีอำานาจ 

วินิจฉัยชี้ขาด	เพื่อลงโทษทางอาญา	ลงโทษทางวินัย	หรือถอดถอนออกจากตำาแหน่งต่อไป
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	 นอกจากนี้	 ระบบและกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐตามระบบรัฐสภา 

ท่ีอำานาจควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุล	(check	and	balance)	เป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ	ด้วยการ 

ตั้งกระทู้ถาม	การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	หรือการตรวจสอบ

ทางงบประมาณ	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบและรับผิดชอบทางการเมืองนั้นไม่อาจเกิดขึ้นและ

เชื่อมโยงไปสู่การตรวจสอบและลงโทษตามกฎหมายได้จริง		เพราะมีข้อจำากัดอันเกิดจาก

หลักการที่เสียงข้างมากในรัฐสภาเป็นกลุ่มหรือพรรคเดียวกันกับฝ่ายบริหารนั่นเอง

	 ในขณะท่ีการตรวจสอบด้วยกระบวนการยุติธรรมโดยศาลน้ันก็มีเง่ือนไขและข้อจำากัด 

ด้วยระบบและกระบวนการพิจารณาคดี	พยานหลักฐานและการพิสูจน์ความผิดตามข้อกล่าวหา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีอำานาจรัฐหรือมีอิทธิพลในสังคม	การสืบสวน

สอบสวน	การไต่สวน	รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำาความผิดท่ีเป็นเช่นเดียวกับ 

ประชาชนธรรมดาย่อมไม่อาจบรรลุผลหรือมีผลในทางปฏิบัติได้	 อีกทั้งบรรทัดฐานหรือแนว

ปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องการพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา

หรือจำาเลยจนสิ้นสงสัย	มิฉะนั้นให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำาเลย	จึงไม่น่าแปลกที่ 

ศาลพิพากษาลงโทษนักการเมืองระดับรัฐมนตรี	และผู้สนับสนุนกรณีรับสินบนตามคำาพิพากษา 

ฎีกาที่	948/2510	ได้เพียงคดีเดียวเท่านั้น

	 ระบบการตรวจสอบทางจริยธรรมโดยให้สมาชิกรัฐสภาและหรือบุคลากรภาครัฐ	

ภาคธุรกิจ	และภาควิชาชีพต่างๆ	ติดตามตรวจสอบควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกเอง	และให้

อำานาจในการลงโทษ	และขับออกจากการเป็นสมาชิกก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในทางปฏิบัติ			

	 จากสภาพการณ์ดังกล่าว	ทำาให้การปฏิรูปทางการเมืองต้องเป็นไปท้ังระบบ		และ 

ต้องมีองค์กรตรวจสอบอิสระ	 คือ	 “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ”	 หรือ	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 มีบทบาท

อำานาจหน้าที่เสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมตรวจสอบโดยรวม		

โดยมีบทบาทหลักท้ังในเชิงการป้องกันการทุจริต	 คือ	 การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน 

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	และเจ้าหน้าที่รัฐ		และบทบาทในการปราบปรามการทุจริต 

เม่ือเข้าสู่ตำาแหน่งทางการเมืองหรือราชการแล้ว	ท้ังน้ี	โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติมีอำานาจหน้าท่ีเป็นส่วนกลางของระบบการตรวจสอบ	โดยท่ีมีอำานาจหน้าท่ี 

ไต่สวนข้อเท็จจริง	 และสรุปสำานวนพร้อมพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	

การตรวจสอบเพื่อถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่ง	และการตรวจสอบทางจริยธรรมด้วย

	 กล่าวโดยสรุป	 รัฐธรรมนูญได้สถาปนา	 “คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ”	 เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 โดยมีประธานและกรรมการอื่นอีก 

8	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	 โดยต้องเป็น	 “ผู้ซึ่งมีความ 

ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีรัฐธรรมนูญ 

กำาหนด”

	 เพ่ือให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสามารถแสดง

บทบาทอำานาจหน้าที่ได้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปทางการเมือง	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการปฏิรูประบบการควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 รัฐธรรมนูญจึงกำาหนดให้ม	ี	

“หลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลาง”	ดังนี้

 ·	หลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในการแสดงบทบาทอำานาจของกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	โดยกำาหนดให้มีวาระการดำารงตำาแหน่งยาว	คือ	9	ปี 

ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว	 รวมถึงหลักประกันด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีแยกจาก 

ระบบราชการมีลักษณะค่อนข้างสูง	 และมีกฎหมายกำาหนดเป็นการเฉพาะ	 คือ	พระราชบัญญัติ 

เงินเดือนเงินประจำาตำาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง	ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ. 2541	ซึ่งมีการประกาศใช้ฉบับที่	2	

พ.ศ. 2546		และฉบับที่	3	พ.ศ. 2555	เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

	 ข้อกำาหนดข้างต้นเป็นหลักประกันเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี	 ไม่ต้อง 

กังวลว่าจะถูกกล่ันแกล้งหรือให้พ้นจากตำาแหน่ง	 เพราะตลอดระยะเวลาของการดำารงตำาแหน่ง 

น้ันจะปลดหรือโยกย้ายให้พ้นจากตำาแหน่งไม่ได้	 เว้นแต่เป็นกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี	กระทำาผิดต่อ 

ตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ	 กระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม	หรือใช้อำานาจหน้าท่ีขัดต่อ 

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ซ่ึงต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนออกจากตำาแหน่ง	 (Impeachment) 

(บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	2546)	

 · หลักประกันความเป็นอิสระด้านงบประมาณ	โดยรัฐธรรมนูญกำาหนด	“รัฐต้อง

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ”

	 ในทางปฏิบัติ	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยสำานักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอของบประมาณเพ่ือเป็นงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายประจำาปี	 พร้อมกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	 โดยระบบ	 กระบวนการ	 และเอกสาร

เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	 เพียงแต่ในชั้นสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรงบประมาณใน

ลักษณะเป็นก้อน	(Block	Grant)	และมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับมา	และ

หากมีเงินเหลือก็ไม่ต้องนำาส่งคืนโดยที่จำานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีอยู่ใน 

ดุลพินิจและอำานาจการอนุมัติของรัฐสภา	 ภายใต้การพิจารณานำาเสนอรายละเอียดจากสำานัก 

งบประมาณ	และคณะกรรมาธิการของรัฐสภาเอง
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 บทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ

	 1.	 อำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 		มีอำานาจหน้าท่ีดำาเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ 

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนด

ให้บุคคลดังกล่าวยื่น	 รวมถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ	 ของคู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย	ท้ังน้ี	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการและระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด

	 ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ	 ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด		

หรือจงใจยื่นบัญชีฯด้วยข้อความอันเป็นเท็จ	หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบให้เสนอ

เรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป		

	 จะเห็นว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่

ในกระบวนการตรวจสอบการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ	 เพียงเฉพาะการตรวจสอบว่า

มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนดหรือไม่	 กรณีพบ

ว่าไม่เป็นไปตามนั้น	 ให้จัดทำารายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป		

	 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของกลไกการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเท่านั้น	 มิได้มีอำานาจ

วินิจฉัยช้ีขาดแบบเบ็ดเสร็จแต่เพียงองค์กรเดียว	แต่ยังมีถ่วงดุลและคานอำานาจการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 อีกชั้นหนึ่ง	 คือกระบวนการ

พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ซึ่งมี 

กระบวนวิธีพิจารณาความและหลักประกันสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

	 2.	 อำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่

ของรัฐร่ำารวยผิดปกติ	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ	 และ 

ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

	 2.1	 กรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำารวย

ผิดปกติ	 หรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ำารวยผิดปกติการตรวจสอบกรณีร่ำารวยผิดปกติและ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำาหนด	

	 2.2	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริงและ

มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ำารวยผิดปกติ	หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	ให้ดำาเนินการดังนี้	

	 (1)	 ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

สมาชิกวุฒิสภา	หรือข้าราชการการเมืองอื่น	ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำาร้องต่อ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเพ่ือขอให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สิน 

ตกเป็นของแผ่นดิน	

	 (2)	 ผู้ถูกกล่าวหาเป็นประธานศาลฎีกา	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	กรรมการการเลือกต้ัง	ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 รองประธานศาลฎีกา	 รองประธานศาลปกครองสูงสุด	

หัวหน้าสำานักตุลาการทหาร	 รองอัยการสูงสุด	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูง	 ให้ส่ง

เรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำาร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำานาจ	 เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดิน

	 (3)	 ผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด	ให้ย่ืนคำาร้องต่อศาลซ่ึงมีเขตอำานาจ	เพ่ือ 

ขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำาร้องต่อ

ศาลซึ่งมีเขตอำานาจ	เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

	 (4)	 ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่บุคคลตาม	 (1)	 (2)	 และ	 (3) 

ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำาร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำานาจ	 เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ 

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	 และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งต้ังถอดถอน 

ผู้ถูกกล่าวหาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก	 โดยให้ถือว่ากระทำาความผิดฐานทุจริต 

ต่อหน้าท่ี	เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการ	ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 

หรือข้าราชการอัยการ	 ให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ	 ประธานคณะ

กรรมการตุลาการศาลปกครอง	 หรือประธานคณะกรรมการอัยการ	 แล้วแต่กรณี	

เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

	 2.3	 กรณีตามข้อ	 2.2.1	 และ	 2.2.2	 หากอัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน	 เอกสารและ

ความเห็นท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งมายังไม่สมบูรณ์เพียงพอ 

ที่จะดำาเนินคดีได้	 ให้แจ้งกลับเพื่อดำาเนินการให้สมบูรณ์	 และให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทำางานร่วมกัน	 โดยมีผู้แทนจากแต่ละ

ฝ่าย	ฝ่ายละเท่ากัน	เพ่ือดำาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์	หากคณะทำางานไม่อาจ 

หาข้อยุติได้ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจยื่นคำาร้องต่อ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 หรือศาลซึ่งมีเขตอำานาจเพื่อขอให้

สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
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	 2.4	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 และหรือศาลซึ่งมี

เขตอำานาจ	 มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูก

กล่าวหาร่ำารวยผิดปกติ	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	 และสั่ง

ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

	 จากกระบวนการข้างต้นเห็นได้ว่า	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ	 เป็นส่วนหน่ึงของกลไกการตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของ 

รัฐร่ำารวยผิดปกติ	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	 โดยมีอำานาจ 

หน้าที่เฉพาะในส่วนการไต่สวนข้อเท็จจริง	 และหากเห็นว่าเป็นกรณีร่ำารวยผิดปกติหรือมี 

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	 ให้จัดทำารายงาน	 เอกสาร	 และความเห็นเสนอไปยังอัยการสูงสุด

เพื่อยื่นคำาร้องต่อศาลฯ	เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน			

	 ทั้งนี้	 อำานาจตรวจสอบโดยการไต่สวนข้อเท็จจริงและจัดทำารายงานนี้มิใช่อำานาจ

วินิจฉัยชี้ขาดแบบเบ็ดเสร็จที่มีผลเป็นที่สุด	 แต่ยังมีการถ่วงดุลและคานอำานาจการไต่สวนข้อ

เท็จจริงโดยอัยการสูงสุด	 และหรือคณะทำางานร่วมระหว่างผู้แทนจากคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุด		

	 ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีการถ่วงดุลและตรวจสอบในช้ันสุดท้าย	โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและศาลซึ่งมีเขตอำานาจอื่นๆ	 ซึ่งศาลฯ	 เท่านั้นที่มีอำานาจ

วินิจฉัยชี้ขาดอันมีผลเป็นที่สุดว่าเป็นกรณีร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	 และ

สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

	 3.	 อำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบโดยการไต่สวนและเสนอรายงานเพ่ือการ

ถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่ง

	 รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และกระบวนการถอดถอน

บุคคลออกจากตำาแหน่ง	(Impeachment)	ไว้	โดยที่เมื่อมีการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผู้ดำารง 

ตำาแหน่งทางการเมือง	 หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อประธานวุฒิสภา	 หรือกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เสนอรายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่ามีการกระทำาการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง	 ให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว	ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายกำาหนด	

	 หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 มีมติเสียงข้างมากว่า 

ข้อกล่าวหาที่มาจากการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่งนั้นมีมูลให้รายงาน 

ไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาพิจารณาและมีมติโดยเร็ว	และให้ส่งเร่ืองไป 

ยังอัยการสูงสุด	 เพื่อดำาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 

การเมืองต่อไป		

	 ในการนี้	 หากอัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน	 เอกสารและความเห็นที่คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งมายังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะดำาเนินคดีได้	 ให้

แจ้งกลับเพื่อดำาเนินการให้สมบูรณ์	 และให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติและอัยการสูงสุด	 ตั้งคณะทำางานร่วมกัน	 โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่าย	 ฝ่ายละเท่ากัน	

เพื่อดำาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์	 หากคณะทำางานไม่อาจหาข้อยุติได้	 ให้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	มีอำานาจดำาเนินการฟ้องคดีเองหรือ

แต่งตั้งทนายความฟ้องคดีแทนก็ได้			

	 ระบบและกระบวนการถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ออกจากตำาแหน่ง	 (Impeachment)	 นี้	 นับว่าเป็นระบบป้องกันการใช้อำานาจรัฐโดยมิชอบ

ประการหนึ่ง	 หากมีพฤติการณ์ที่หมิ่นเหม่ว่าจะใช้อำานาจโดยมิชอบ	 ดังจะเห็นได้จากการที่ 

รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนดข้อกล่าวหาให้ถอดถอนไว้	ได้แก่	“มีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติ 

ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำาผิดต่อ

ตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง” ดังนั้น	ควร

มีการตรวจสอบและให้พ้นจากตำาแหน่งไป	

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจหน้าท่ีเฉพาะในส่วน 

ของการไต่สวนข้อเท็จจริงตามท่ีมีการกล่าวหาโดยผู้ท่ีมีสิทธิเสนอข้อกล่าวหาตามท่ีรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายกำาหนดเท่านั้น	โดยที่วิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงและจัดทำารายงานเสนอความเห็น 

พร้อมเอกสารประกอบเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดด้วยเช่นกัน	 อีกทั้งอำานาจหน้าที่ในการ 

ไต่สวนข้อเท็จจริงและจัดทำารายงานนี้	 มิใช่อำานาจวินิจฉัยชี้ขาดแบบเบ็ดเสร็จที่มีผลเป็นที่สุด	

แต่ยังมีการถ่วงดุลและคานอำานาจการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยอัยการสูงสุด	 และหรือคณะ

ทำางานร่วมระหว่างผู้แทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ

อัยการสูงสุด		

	 ในข้ันสุดท้ายวุฒิสภามีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาและลงมติชี้ขาดว่าเห็นควรให้

ถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากตำาแหน่งหรือไม่	 ซึ่งมติ

ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตำาแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	5	ของจำานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	

	 4.	 อำานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและดำาเนินคดีอาญากับผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 

การเมืองตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	275

	 ระบบและกระบวนการตรวจสอบและดำาเนินคดีอาญากับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

ถูกกำาหนดข้ึนเพ่ือให้การตรวจสอบการกระทำาความผิดทางอาญาสำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 
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การเมืองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เน่ืองจากในอดีตน้ันกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

มีข้อจำากัดที่ไม่สามารถตรวจสอบและลงโทษผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองที่กระทำาความผิด

ทางอาญาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้	

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรท่ีมีอำานาจหน้าท่ี 

ในการตรวจสอบโดยการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำานวนพร้อมทั้งความเห็น	 เมื่อมีการ 

กล่าวหาผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองว่า	 “ร่ำารวยผิดปกติ	 กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่

ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา	 หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ

หน้าที่ตามกฎหมายอื่น”	 โดยที่วิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงและจัดทำารายงานเสนอความเห็น

พร้อมเอกสารประกอบเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด			

	 กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหา 

มีมูล	ให้ส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด	เพื่อดำาเนินการฟ้องคดี 

ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ซ่ึงการใช้อำานาจหน้าท่ีตรวจสอบ 

โดยไต่สวนข้อเท็จจริงและเสนอรายงานนี้มีการคานและถ่วงดุลอำานาจ	 โดยอัยการสูงสุด	

และหรือคณะทำางานร่วมระหว่างผู้แทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติและอัยการสูงสุดอีกเช่นกัน		

	 ในขั้นสุดท้ายศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีอำานาจ

วินิจฉัยชี้ขาดว่า	ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองกระทำาความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่	ภายใต้

กระบวนพิจารณาความและหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการต่อสู้คดีตามที่กฎหมายกำาหนด	

ทั้งนี้	 รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ยึดสำานวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา	 และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ได้ตามที่เห็นสมควร

 5.	 อำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งมิใช่ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา	275	ของรัฐธรรมนูญ	

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบ

โดยการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง	หรือข้าราชการซึ่งดำารง

ตำาแหน่งตั้งแต่ผู้อำานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำารวยผิดปกติ	กระทำาความผิดฐานทุจริต

ต่อหน้าที่	 หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม	 รวมทั้งดำาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับที่ต่ำากว่า	 ที่ร่วม

กระทำาความผิดกับผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว	หรือกับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองด้วย	

	 ท้ังน้ี	หากเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูลให้ส่งรายงานพร้อมความเห็นต่อศาลท่ีมีเขตอำานาจ 

เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด	และหรือส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป	

 6.	 อำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำาเนินคดีอาญา	 กรณีมีการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	(Conflict	of	Interest)

	 7.	 อำานาจหน้าที่ในการกำากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง

	 8.	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ยังมีอำานาจหน้าที่ 

ตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติอ่ืนๆ	 อีก	 เช่น	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงาน 

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ. 2502	 พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ

รัฐมนตรี	พ.ศ. 2543	และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน 

ของรัฐ	พ.ศ. 2542

	 โดยสรุปแล้ว	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจหน้าท่ี 

ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและจัดทำารายงาน	 พร้อมความเห็นในกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามท่ีกฎหมายดังกล่าวกำาหนด	 และเสนอต่อศาลหรือองค์กรท่ีมีอำานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย 

ชี้ขาดต่อไป			

	 จากการนำาเสนอระบบและกระบวนการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐต่างๆ	พบว่า	คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรท่ีมีอำานาจตรวจสอบท่ีเช่ือมโยง 

ไปในทุกกลไกการตรวจสอบ	ท้ังกลไกการตรวจสอบของระบบรัฐสภา	การตรวจสอบด้วยกระบวน 

การยุติธรรม	รวมถึงการตรวจสอบทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ	โดยท่ีอำานาจในการตรวจสอบ 

ครอบคลุมผู้ใช้อำานาจรัฐท้ังผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ	

	 แต่อย่างไรก็ตาม	อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติน้ัน	มิใช่อำานาจหน้าท่ีในลักษณะเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด	การวินิจฉัยช้ีขาดมีผลเป็นท่ีสุด

เป็นเพียงการตรวจสอบโดยไต่สวนข้อเท็จจริง	 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำารายงาน

พร้อมความเห็นเสนอต่อองค์กรที่มีอำานาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดสุดท้ายต่อไป	 ซึ่งอาจเป็นศาล	

หรือวุฒิสภา	 แล้วแต่กรณี	 อีกท้ังยังมีข้ันตอนการคานและถ่วงดุลอำานาจการไต่ส่วนข้อเท็จจริง 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นคือ	 อัยการสูงสุด	 และหรือ

คณะทำางานร่วมระหว่างผู้แทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และอัยการสูงสุด		

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 มีอำานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐไว้อย่างเหมาะสม 

ตามความจำาเป็นของบริบทสังคมการเมืองของไทย	 โดยที่ยังคงหลักการว่าการใช้อำานาจของ

องค์กรใดๆ	นั้น	ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลด้วยระบบและกระบวนการที่เหมาะสม
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2. สภาพปัญหา

	 ช่วงสิบกว่าปีของการจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สังคมไทยรู้จักและรับรู้ถึงการมีองค์กรตรวจสอบเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติในระบบควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 ทัศนคติรวมถึงความเชื่อมั่น

ของคนในสังคมทั่วไป	 หรือในแวดวงการเมืองการปกครองและผู้มีอำานาจรัฐทั้งหลายเป็น

ส่วนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาวิเคราะห์และสำารวจ

ทางวิชาการพบว่ามีสภาพปัญหาหลักซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาทบทวนดังต่อไปนี้	

	 1.	 การสถาปนาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

ไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยกำาหนดไว้ในหมวด	 11	 ให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมี

ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์โต้แย้งแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กล่าวคือ	

	 ฝ่ายแรก	เห็นว่าองค์กรอิสระเป็นอำานาจอธิปไตยที่	4	หรือ	3	ครึ่ง	ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับหลักการแบ่งแยกอำานาจอธิปไตยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มีอำานาจมากเพียงชี้มูล	 มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นสร้างปัญหาอย่างมาก	 ไม่ได้เป็น

อิสระและเป็นกลางเพราะถูกผลักให้เป็นฝักฝ่ายทางการเมือง	 ถูกผลักให้ต้องเกื้อหนุนฝ่าย

การเมืองฝ่ายหน่ึงและต่อต้านการเมืองอีกฝ่ายหน่ึง	 มีปัญหาความชอบธรรมในการตรวจสอบ 

ผู้แทนประชาชนเพราะมิได้ยึดโยงกับประชาชน	 องค์กรอิสระจึงเป็นเครื่องแสดงความไม่เป็น 

ประชาธิปไตย	ไม่มีธรรมาภิบาล	เพราะทุจริต	(corrupt)	ในการใช้อำานาจ	(จาตุรนต์	ฉายแสง, 

2556)	การกำาหนด	“องค์กรอิสระ”	ไว้ในรัฐธรรมนูญอาจมีปัญหาต่อเน่ืองไปถึงความเป็นอิสระ 

เพราะจะอิสระเสียจนไม่ทำางาน	 และอาจนำามาซึ่งปัญหาและความวุ่นวายทางการเมือง	 

ในต่างประเทศแทบไม่มีกำาหนดองค์กรอิสระไว้ในรัฐธรรมนูญ	และมีปัญหาว่าการเป็นองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญนี้ต้องรับผิดชอบต่อใคร	 ในขณะที่ฝ่ายการเมืองต้องรับผิดชอบต่อประชาชน		

(อุดม	 รัฐอมฤต,	2556)	ความเข้าใจผิดว่าการมีองค์กรอิสระต้องกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	เพ่ือ 

ให้แก้ไขยกเลิกได้ยากและเป็นหลักประกันความเป็นอิสระ	 ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร		 

มีผลทำาให้เข้าใจเลยไปว่าองค์กรอิสระเทียบเท่ารัฐสภา	รัฐบาล	และศาล	และเข้าใจเลยไปว่า 

องค์กรอิสระไม่ถูกตรวจสอบจากองค์กรอื่น	 	 ผลเสียที่มีคือการทับซ้อนกับองค์กรผู้ใช้อำานาจ 

อธิปไตยอื่นๆ	นำาไปสู่วิกฤตรัฐธรรมนูญ	และการบริหารได้ง่าย	ดังนั้นควรจัดให้เป็น	“องค์กร 

ของรัฐที่เป็นอิสระ”	 โดยตัดสายการบังคับบัญชาจากฝ่ายบริหารให้พ้นจากการสั่งการ	 มีหลัก

ประกันความเป็นกลางและมีความรับผิดชอบ	มีบทบาทเป็น	Regulation	ออกกฎระเบียบและ 

ดูแลตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแข่งขันกันอย่างเสรี	 โดยปล่อยให้ภาคเอกชน 

เข้ามามีบทบาทนำา	(วิษณุ	วรัญญู,	2556)	

	 ฝ่ายที่สอง	 สนับสนุนการมีองค์กรอิสระเพื่อเป็นกลไกตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ

โดยกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ด้วยเห็นความจำาเป็นที่ต้องสร้างระบบควบคุมตรวจสอบการใช้ 

อำานาจรัฐท่ีเป็นอิสระ	เพ่ือรักษาสมดุลของระบบรัฐสภาซ่ึงรัฐสภาไม่สามารถควบคุมตรวจสอบ 

รัฐบาลได้	 (สุรพล	นิติไกรพจน์,	2556)	การเกิดข้ึนขององค์กรอิสระเป็นนวัตกรรมทางความคิด 

ใหม่	 เป็นการสร้างอำานาจที่	 4	 เป็นอำานาจพิเศษเฉพาะ	 เพราะฐานอำานาจที่มีทั้ง	 3	 ฝ่าย	 มี

ความไม่สมบูรณ์	 ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง	 (เมธี	 ครองแก้ว,	 2556)	 รัฐประชาธิปไตย	

(Democratic	State)	แบ่งแยกอำานาจ	แต่ผู้ชนะเลือกตั้งได้อำานาจไป	2	อำานาจ	ขาดการคาน

อำานาจกัน	 จึงมีแนวคิดใหม่ให้มีองค์กรอิสระทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบ	 ซ่ึงต่างประเทศเรียกว่า 

“Regulator”	 ซึ่งองค์กรในฝ่ายบริหารจะไม่สามารถแสดงบทบาทในการตรวจสอบได้จริง	 

(โคทม	อารียา,	2556)	องค์กรอิสระเรียกว่าเป็นอำานาจที่	 4	คืออำานาจตรวจสอบฝ่ายบริหาร

ก็ได้	 แต่เดิมคืออำานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั้งสิ้น	 แต่ด้วยสังคมไม่เชื่อถือ	 ไม่ไว้วางใจว่า

หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการโดยรัฐบาลจะสามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

เป็นกลาง	ตรงไปตรงมา	ดังนั้น	จึงโอนย้ายงานสำาคัญๆ	เช่น	การจัดการเลือกตั้ง	การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 การจัดสรรทรัพยากรของประเทศไปให้ 

องค์กรอิสระ	โดยมุ่งไปที่การตรวจสอบฝ่ายบริหาร	(กำาชัย	จงจักรพันธ์,	2556)			

 ทั้งนี้	หากพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีตามหลักการแบ่งแยกอำานาจอธิปไตยของ

มองเตสกิเออ	 (Montesquieu)	 เป็นนิติบัญญัติ	 บริหาร	 และตุลาการ	 เพื่อเป็นหลักประกันใน

สิทธิเสรีภาพของประชาชน	ให้อำานาจอธิปไตยท้ังสามตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน	 มิให้ 

อำานาจรวมศูนย์อยู่ท่ีองค์กรใดองค์กรหน่ึง	แต่ใช้หลักการอำานาจยับย้ังอำานาจ	 (นิยม	 รัฐอมฤต 

และคณะ,	2552)	องค์กรผู้ใช้อำานาจอธิปไตยท่ีถูกแบ่งแยกออกเป็น	3	องค์กรดังกล่าว	มีสถานะ 

เป็น	 “องค์กรอำานาจของผู้ใช้”	 (Power	 User)	 คือผู้ปกครองและผู้ใช้โดยตรง	 ซึ่งสังคมไทยม ี

บทเรียนจากอดีตท่ีเคยใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว	 15	 ฉบับ	 จึงเกิดการปฏิรูปการเมืองการปกครอง 

โดยออกแบบกลไกอำานาจขึ้นมาใหม่ในรูปขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 โดยมีฐานะเป็น	

“องค์กรอำานาจของผู้ตรวจสอบ”	(Power	Sensor)	และ	“องค์กรอำานาจของผู้กำากับและเรียกร้อง” 

(Power	Monitor)	 ที่แยกเป็นอิสระออกต่างหากจาก	 “องค์กรอำานาจของผู้ใช้”	 (Power	 User)	

(เชาวนะ	ไตรมาศ,	2545)

 2.	 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 รัฐธรรมนูญกำาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกอบด้วย	ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง 

แต่งต้ังตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	โดยท่ีกำาหนดให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า	“ต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 

และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด”	ซึ่ง	“ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นที่ประจักษ์”	เป็นนามธรรมที่ไม่มีตัวชี้วัดหรือมาตรฐานที่ชัดเจน	ทำาให้การคัดเลือกแต่งตั้ง 

ไม่สามารถทำาให้ได้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่ีมีคุณลักษณะดังกล่าว 

จริง	 เป็นการให้ดุลพินิจแก่ผู้มีอำานาจหน้าที่พิจารณาเลือกและแต่งตั้งมาก	 ในขณะที่มีความ

โปร่งใสในกระบวนการสรรหาแต่งตั้งน้อย	 มีผลทำาให้องค์กรอิสระถูกครอบงำาและแทรกแซง

จากอำานาจอื่นได้ง่าย	(นิยม	รัฐอมฤต	และคณะ,	2556)				

	 กระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ	ป.ป.ช.	น้ัน	คณะกรรมการสรรหาฯ	ประกอบ 

ด้วย	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภา 

ผู้แทนราษฎร	และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	ดำาเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติและไม่มี 

ลักษณะต้องห้าม	เสนอต่อวุฒิสภา	จากน้ัน	วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบรายชื่อใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 ให้ส่งกลับไปยังคณะกรรมการ 

สรรหาฯ	 เพื่อให้ดำาเนินการสรรหาใหม่	 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ	 มีอำานาจยืนยันตามมติ

เดิมได้	ด้วยการมีมติเป็นเอกฉันท์

	 ข้อกำาหนดดังกล่าว	 ฝ่ายตุลาการมีบทบาทและอำานาจมากในการสรรหาและแต่งตั้ง

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 โดยมีกรรมการสรรหาจากฝ่ายตุลาการ

ถึง	 3	 คน	 จากทั้งหมด	 5	 คน	 ส่วนกรรมการสรรหาอีก	 2	 คน	 มาจากฝ่ายการเมืองที่มีจุด 

ยึดโยงมาจากประชาชน	 ทำาให้เกิดข้อจำากัดการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งที่ไม่เปิดกว้างให ้

ภาคส่วนอ่ืนๆ	 ได้มีส่วนร่วม	 ขาดความหลากหลายในมุมมองเพ่ือกล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสม 

ความเช่ือมโยงกับประชาชนมีน้อย	แม้ว่าจะให้วุฒิสภาพิจารณาเลือกบุคคลจากท่ีคณะกรรมการ 

สรรหาฯ	 เสนอรายชื่อมาก็ตาม	 เพราะคณะกรรมการสรรหาฯ	 จะมีอำานาจตัดสินใจสุดท้าย

ด้วยการมีมติยืนยันการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		

การถ่วงอำานาจเลือกและแต่งต้ังกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไว้ที่สาม

องค์กรตุลาการเช่นนี้	 ยังจะทำาให้องค์กรตุลาการที่โดยหลักแล้วต้องดำารงความเป็นอิสระและ

เป็นกลางโดยเคร่งครัดถูกดึงมาสู่ความเป็นฝักฝ่าย	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อความเช่ือม่ันในการธำารง 

รักษาและอำานวยความยุติธรรมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้		

	 นอกจากน้ี	 วุฒิสภาซ่ึงมีบทบาทในการเลือกและแต่งต้ังกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาตินั้น	 เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าไป

ดำารงตำาแหน่งจะมีบทบาทอำานาจหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจของวุฒิสภา	 ในอีกสถานะ

เป็นผู้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

ลักษณะเช่นนี้อาจก่อให้เกิดการขัดกันในการใช้อำานาจหน้าที่	 (Conflict	 of	 Interest)	 ทำาให้ใช้

อำานาจแบบต่างตอบแทนหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันได้		

 3.	 การแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

	 การแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเรื่องที่ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนซึ่งมีจำานวน

มากในแต่ละปีให้แล้วเสร็จได้	 ทำาให้มีเรื่องค้างสะสมต่อเนื่องไปจำานวนมาก	 โดยจะเห็นว่า	

พ.ศ. 2548	มีเรื่องร้องเรียนใหม่รวมกับเรื่องค้างพิจารณาอยู่มากถึง	9,190	เรื่อง	และเพิ่มขึ้น

เป็น	11,578	เรื่อง	ในปี	2549	และ	พ.ศ. 2550	มีเรื่องร้องเรียนค้างสะสมอยู่มากถึง	11,591	

เรื่อง	จนกระทั่ง	พ.ศ. 2556	มีเรื่องร้องเรียนค้างอยู่จำานวน	7,816	เรื่อง	รับเรื่องร้องเรียนใหม่ 

อีก	2,876	เร่ือง	โดยท่ีสามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จเพียง	2,208	เร่ือง	ทำาให้มีเร่ืองค้างพิจารณา 

ไปปีต่อไปจำานวนรวม	8,484	เร่ือง	(สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ,	2556)

	 จากการศึกษาพบว่า	 สาเหตุแห่งความล่าช้ามีหลายประการประกอบกัน	 กล่าวคือ	 

มีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือกระทำาทุจริตต่อหน้าท่ีจำานวนมาก	 คณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่สามารถพิจารณาคำาร้องเรียนได้เสร็จสิ้นทั้งหมด 

ทำาให้มีเรื่องค้างพิจารณาสะสมต่อเนื่องจำานวนมากนั้น	 ส่วนหนึ่งเนื่องจากในแต่ละปีมีเรื่อง 

ร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำานวน 

มาก	 ซึ่งในช่วงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	นั้น	 คณะ 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจตรวจสอบทั้งผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ	ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีถึง

ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 รวมไปถึงบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมกระทำาความผิดกับบุคคล 

ดังกล่าวอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ทั้งหมด	 อีกทั้งมูลค่าในคดีทุจริตมากน้อยเท่าใดก็อยู่ในอำานาจตรวจสอบของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ทำาให้โดยสภาพไม่อาจทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะงานล้นมือ	(บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	2550)	

	 ในช่วงเวลาหน่ึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ถูกกล่าวหา 

เสียเอง	คือ	พลตำารวจประทิน	สันติประภพ	สมาชิกวุฒิสภาและคณะ	ย่ืนคำาร้องตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา	300	กล่าวหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวม	9	คน	ว่า

ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ	 ซ่ึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองรับคำาร้องไว้พิจารณา	 ทำาให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	

	 นอกจากนี้	 โดยบทบัญญัติกฎหมายทำาให้เกิดข้อจำากัดในกระบวนการไต่สวนของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 มีกระบวนการทำางานที่สร้างภาระ
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มากเกินไป	 กล่าวคือ	 “กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง”	 ซึ่งเป็นการแสวงหาพยานหลักฐาน

และรวบรวมพยานหลักฐาน	 เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิด	 ให้ดำาเนินการโดยคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติอาจแต่งตั้ง	 “คณะอนุกรรมการไต่สวน”	 เพื่อดำาเนินการแทนได้	 ซึ่งต้องมี

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 1	 คน	 ร่วมเป็นอนุกรรมการไต่สวนด้วย		

เท่ากับว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องทำาการไต่สวนข้อเท็จจริง

เองทุกคดี	 โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน	อีกทั้ง	 การ

ไต่สวนนั้นเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ซึ่งต้องดำาเนินการในรูปแบบของการประชุม	 ทำาให้มีปัญหาล่าช้าจากการนัดหมายประชุมอีก

ด้วย	(วีระพงษ์	บุญโญภาส	และคณะ,	2550)

พ.ศ.	2543 ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 รับเรื่องไว้พิจารณา	 3,873	 เรื่อง	

พิจารณาเสร็จสิ้น	 1,275	 เรื่อง	 และตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สิน	รวมทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน	

รวม	7,040	บัญชี

พ.ศ.	2544

ปีพุทธศักราช

พ.ศ.	2545

พ.ศ.	2546

พ.ศ.	2547

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 รับเรื่องไว้พิจารณา	 4,938	 เรื่อง	

พิจารณาเสร็จสิ้น	 1,099	 เรื่อง	 และตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สิน	รวมทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน	

รวม	9,353	บัญชี	และตรวจสอบการร่ำารวยผิดปกติหรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่าร่ำารวยผิดปกติ	45	เรื่อง

รายละเอียด

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 รับเรื่องไว้พิจารณา	 2,338	 เรื่อง	

พิจารณาเสร็จสิ้น	 2,201	 เรื่อง	 และตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สิน	รวมทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน 

4,326	บัญชี	และตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

116	 ราย	 ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีร่ำารวยผิดปกติหรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่าร่ำารวยผิดปกติ	 17	 เรื่อง	 โดยที่คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ	 ส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาฯ	 หรือศาลอื่น	 เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดิน	2	ราย	

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 รับเรื่องไว้พิจารณา	 2,120	 เรื่อง	

พิจารณาเสร็จสิ้น	 1,261	 เรื่อง	 และตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สิน	รวมทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน 

4,257	บัญชี	และตรวจสอบการร่ำารวยผิดปกติหรือมีเหตุอันควรสงสัย

ว่าร่ำารวยผิดปกติ	45	เรื่อง

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 รับเรื่องไว้พิจารณา	 2,291	 เรื่อง	

พิจารณาเสร็จสิ้น	 1,098	 เรื่อง	 และตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สิน	รวมทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน 

13,124	บัญชี	โดยมีมติส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาด	2	ราย 

และส่งเรื่องให้ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติดำาเนินคดีอาญา	15	ราย

ปีพุทธศักราช รายละเอียด

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 การพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นประเด็นสำาคัญอีกประการ	 ซึ่งคงไม่อาจพิจารณาด้วย

ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้แต่เพียงปัจจัยเดียว	 เช่น	 การไม่สามารถขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้

หมดสิ้นไปจากสังคมได้	หรือการที่มีเรื่องร้องเรียนค้างสะสมในแต่ละปีจำานวนมาก	หรือการที่

คนไทยมีทัศนคติยอมรับการทุจริตได้หากมีส่วนในการพัฒนาประเทศ	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	

จากการศึกษามีข้อมูลหลัก	 2	 ส่วน	 ที่ควรใช้เป็นชุดข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ	ดังนี้		

	 1.	 ผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเปรียบเทียบกับจำานวนเร่ืองร้องเรียนในแต่ละปี	

	 ตารางที่	5-1	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติระหว่าง	พ.ศ. 2543	–	พ.ศ. 2556
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พ.ศ.	2549

พ.ศ.	2550

ด้านการปราบปรามการทุจริต	:	มีคำาร้องเรียนค้างอยู่จำานวน	11,578	

เร่ือง	พิจารณาแล้วเสร็จ	776	เร่ือง	และดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน 

รวมทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินเบื้องต้น 

โดยสำานักงาน	ป.ป.ช.	รวม	8,418	บัญชี	มีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

ค้างอยู่จำานวน	 38,865	 บัญชี	 รับใหม่อีก	 2,476	 บัญชี	 โดยคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ตรวจสอบบัญชี 

บัญชีฯ	 เสร็จสิ้น	 3,221	บัญชี	 ในจำานวนนี้ส่งเรื่องให้ตุลาการ

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดและส่งให้พนักงานสอบสวนดำาเนินคดีกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ตามมาตรา	119	จำานวน	3	ราย

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 มีคำาร้องเรียนค้างอยู่	 11,591	 เรื่อง	

รับเรื่องร้องเรียนใหม่	 2,723	 เรื่อง	 พิจารณาเสร็จสิ้น	 9,148	 เรื่อง	 

มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ	75	เรื่อง	มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป	

2,426	 เรื่อง	 ไม่รับหรือไม่ยกขึ้นพิจารณา	772	 เรื่อง	และส่งให้หน่วย

งานอื่นดำาเนินการ	 5,876	 เรื่อง	 และดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน	

รวมทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน	 รวม	

13,641	 บัญชี	 โดยพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ	 จำานวน	

17	ราย

พ.ศ.	2548 ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 มีเรื่องร้องเรียนใหม่รวมคำาร้องค้าง

สะสม	 จำานวนรวม	 9,190	 เรื่อง	 โดยสำานักงาน	 ป.ป.ช.	 ตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนเบื้องต้น	 เพื่อรอคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติพิจารณาต่อไป	 และดำาเนินการตรวจสอบการยื่น 

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน	 รวมทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของ

ทรัพย์สินและหนี้สินในเบื้องต้น	 รวม	 9,387	 บัญชี	 และตรวจสอบ

ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีชุด	

นายชวน	หลีกภัย	เป็นนายกรัฐมนตรี	

ปีพุทธศักราช รายละเอียด

พ.ศ.	2551

ปีพุทธศักราช

พ.ศ.	2552

พ.ศ.	2553

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 มีเรื่องร้องเรียนค้างอยู่	 5,166	 เรื่อง	

รับเรื่องร้องเรียนใหม่	3,107	เรื่อง	พิจารณาเสร็จสิ้น	2,226	เรื่อง	โดย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูล 

ความผิดเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	56	เร่ือง	มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป	386	เร่ือง 

ไม่รับหรือไม่ยกข้ึนพิจารณา	173	เร่ือง	และส่งให้หน่วยงานอ่ืนดำาเนิน 

การ	1,611	เรื่อง	และดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน	รวม

ทั้งความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน	 รวม	 10,708	

บัญชี	พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ	3	ราย	และรัฐมนตรี

จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ	 2	 ราย	 ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาด

รายละเอียด

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 มีเรื่องร้องเรียนค้าง	 6,049	 เรื่อง	 

รับเรื่องร้องเรียนใหม่	 2,785	 เรื่อง	 พิจารณาเสร็จสิ้น	 2,061	 เรื่อง	 

มีมติช้ีมูลความผิดเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	82	เร่ือง	มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป 

789	เร่ือง	ไม่รับหรือไม่ยกข้ึนพิจารณา	264	เร่ือง	และส่งให้หน่วยงาน 

อ่ืนดำาเนินการ	926	เร่ือง	และดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินฯ 

เสร็จสิ้น	6,048	บัญชี	จากจำานวนบัญชีทั้งหมด	46,596	บัญชี	โดยพบ

ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ	3	ราย	และส่งเรื่องให้ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาด

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 มีเรื่องร้องเรียนค้าง	 6,773	 เรื่อง	 

รับเรื่องร้องเรียนใหม่	 3,067	 เรื่อง	 พิจารณาเสร็จสิ้น	 1,458	 เรื่อง	 

มีมติช้ีมูลความผิดเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	97	เร่ือง	มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป 

1,033	เร่ือง	ไม่รับหรือไม่ยกข้ึนพิจารณา	200	เร่ือง	และส่งให้หน่วยงาน 

อื่นดำาเนินการ	 128	 เรื่อง	 และดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและ 

หนี้สินเสร็จสิ้นรวม	 10,950	 บัญชี	 โดยพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจ 

ไม่ยื่นบัญชีฯ	1	ราย	และส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาด	และตรวจสอบความเปล่ียนแปลง

ของทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองรวม	298	ราย
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ปีพุทธศักราช รายละเอียด

พ.ศ.	2554

พ.ศ.	2555

พ.ศ.	2556

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 มีเรื่องร้องเรียนค้าง	 7,896	 เรื่อง	 

รับเรื่องร้องเรียนใหม่	 3,092	 เรื่อง	 พิจารณาเสร็จสิ้น	 1,822	 เรื่อง 

มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 171	 เรื่อง	 มีมติให้ข้อกล่าวหา 

ตกไป	1,270	เรื่อง	ไม่รับหรือไม่ยกขึ้นพิจารณา	222	เรื่อง	และส่งคืน

พนักงานสอบสวนและส่งให้หน่วยงานอื่นดำาเนินการ	 159เรื่อง	 และ

ดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเสร็จสิ้นรวม	 8,055	 บัญชี	

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 มีเรื่องร้องเรียนค้าง	 9,166	 เรื่อง	 

รับเรื่องร้องเรียนใหม่	 2,437	 เรื่อง	 พิจารณาเสร็จสิ้น	 3,787	 เรื่อง	 

มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 111	 เรื่อง	 มีมติให้ข้อกล่าวหา 

ตกไป	1,118	เรื่อง	ไม่รับหรือไม่ยกขึ้นพิจารณา	291	เรื่อง	และส่งคืน 

พนักงานสอบสวนและส่งให้หน่วยงานอื่นดำาเนินการ	 2,267	 เรื่อง	

และดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเสร็จสิ้นรวม	 22,044	

บัญชี	

ด้านการปราบปรามการทุจริต	 :	 มีเรื่องร้องเรียนค้าง	 7,816	 เรื่อง	 

รับเรื่องร้องเรียนใหม่	 2,876	 เรื่อง	 พิจารณาเสร็จสิ้น	 2,208	 เรื่อง	 

มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 96	 เรื่อง	 มีมติให้ข้อกล่าวหา 

ตกไป	1,298	เรื่อง	ไม่รับหรือไม่ยกขึ้นพิจารณา	157	เรื่อง	และส่งคืน

พนักงานสอบสวนและส่งให้หน่วยงานอื่นดำาเนินการ	657	เรื่อง	และ

ดำาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเสร็จสิ้นรวม	40,009	บัญชี	

หมายเหตุ	 -	 ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติหน้าที่ประจำาป	ี 

โดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 ตารางที่	 5-2	 กรณีตัวอย่างการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีคำาร้องขอให้ถอดถอน

บุคคลออกจากตำาแหน่ง	

	 2.	 การใช้อำานาจตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติด้านต่างๆ	ที่มีผลต่อการลงโทษผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียน	

	 2.1	 การตรวจสอบและถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่ง

ผู้เสนอ	ข้อกล่าวหา	และผู้ถูกกล่าวหา	 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ	 มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า 

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล	 ให้ข้อกล่าวหานั้น 

ตกไป	 และให้จัดทำารายงานผลการไต่สวน

ข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	

305	วรรคสอง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ	 มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า 

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล	 ให้ข้อกล่าวหานั้น 

ตกไป	ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	มาตรา	53 

และให้ส่งรายงานไปยังประธานวุฒิสภา	

ต่อไป

พลเอกชวลิต	 ยงใจยุทธ	 ผู้นำาฝ่ายค้านใน 

สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 115	 คนเสนอข้อกล่าวหาว่า	 

นายสุเทพ	 เทือกสุบรรณ	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมมีพฤติการณ์ส่อไปใน

ทางทุจริตต่อหน้าที่	 ส่อว่ากระทำาผิดต่อ

ตำาแหน่งหน้าที่ราชการหรือส่อว่าจงใจ

ใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

นายทองก้อน	วงศ์สมุทร	และคณะจำานวน	

163,126	 คน	 เสนอข้อกล่าวหาว่า	 นาย

ชวน	 หลีกภัย	 นายกรัฐมนตรี	 และนาย

ธารินทร์	 นิมมานเหมินท์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 27	

มาตรา	29	มาตรา	30	มาตรา	48	มาตรา	

201	มาตรา	205	และมาตรา	212	
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ผู้เสนอ	ข้อกล่าวหา	และผู้ถูกกล่าวหา	 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 มีมติว่าการกระทำาของ

นายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์	 เป็นความผิดทาง

อาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 เพื่อให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งหรือผู้ใดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157	และ

ให้ส่งรายงานพร้อมความเห็นไปประธาน

วุฒิสภาต่อไป

วุฒิสภา	ประชุมและมีมติไม่ถอดถอน

นายสมชาย	 วงศ์สวัสดิ์	 ออกจากตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี	 (มติถอดถอน	 76,	 

ไม่ถอดถอน	49,	งดออกเสียง	9	และบัตร

เสีย	3)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ	มีมติว่าการกระทำาของนาย 

นพดล	ปัทมะ	เป็นความผิดทางอาญา	ตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157	และ

ให้ส่งรายงานพร้อมความเห็นไปประธาน

วุฒิสภาต่อไป

วุฒิสภา	ประชุมและมีมติไม่ถอดถอน

นายนพดล	 ปัทมะ	 ออกจากตำาแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

(มติถอดถอน	 57,	 ไม่ถอดถอน	 55,	 

งดออกเสียง	4	และบัตรเสีย	1)

รองศาสตราจารย์จิราภรณ์	 ลิ้มปานานนท์

และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	24,489	คน 

เสนอข้อกล่าวหาว่า	นายสมชาย	วงศ์สวัสด์ิ 

นายกรัฐมนตรี	 กระทำาความผิดต่อตำาแหน่ง 

หน้าที่ราชการ	 กรณีสั่งการให้มีการสลาย

การชุมนุมองกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย	

นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 และสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร	141	คน	เสนอข้อกล่าวหาว่า 

นายนพดล	 ปัทมะ	 อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 สนับสนุนให ้

ประเทศกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาท 

พระวิหารเป็นมรดกโลก	

ผู้เสนอ	ข้อกล่าวหา	และผู้ถูกกล่าวหา	 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ	มีมติว่าการกระทำาของนาย

สุเทพ	 เทือกสุบรรณ	 ขณะดำารงตำาแหน่ง

รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นการต้องห้ามตาม 

รัฐธรรมนูญ	มาตรา	268	ประกอบมาตรา	

266	 (1)	 จึงส่งรายงานพร้อมความเห็นไป 

ยังประธานวุฒิสภา	เพ่ือพิจารณาถอดถอน 

ออกจากตำาแหน่ง

วุฒิสภา	ประชุมและมีมติไม่ถอดถอน

นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	ออกจากตำาแหน่ง 

(มติถอดถอน	40,	ไม่ถอดถอน	95)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 มีมติให้ยกคำาร้อง

เน่ืองจากพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ	

พ.ศ.	 2547	 ไม่ได้กำาหนดเรื่องการมอบ

อำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 หรือมิได้กำาหนด

ห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีมอบอำานาจให้รอง

นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายก

รัฐมนตรีจึงมีอำานาจตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2543	

ดังนั้น	 ฟังไม่ได้ว่านายอภิสิทธิ์	 และนาย

สุเทพ	 มีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช่อำานาจ

หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือ

ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรง	 จึงมี

มติยกคำาร้องให้ถอดถอนบุคคลท้ังสอง

ออกจากตำาแหน่ง

นายสุรชัย	 เบ้าจรรยา	 และสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร	รวม	120	คน	เสนอข้อกล่าว

หาว่า	นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	รองนายก

รัฐมนตรีมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำานาจ

หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย	 ใช้อำานาจก้าวก่ายแทรกแซง

กระทรวงวัฒนธรรม	โดยการแต่งต้ังสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรและบุคคลรวม	 19	 คน 

ไปช่วยราชการกระทรวงวัฒนธรรม								แทรกแซง 

กระทรวงวัฒนธรรม	

นายสุรชัย	 เบ้าจรรยา	 และสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร	 รวม	 120	 คน	 เสนอข้อ

กล่าวหาว่า	นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	นายก

รัฐมนตรี	 และนายสุเทพ	 เทือกสุบรรณ	

รองนายกรัฐมนตรี	 ส่อว่าจงใจใช้อำานาจ

หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย	กรณีมอบหมายให้นาย

สุเทพ	 เทือกสุบรรณ	 ปฏิบัติหน้าที่เป็น

ประธานกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ	

(ก.ต.ช.)	 และประธานกรรมการข้าราชการ

ข้าราชการตำารวจ	(ก.ตร.)	
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ผู้เสนอ	ข้อกล่าวหา	และผู้ถูกกล่าวหา	 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ	 มีมติว่ายกคำาร้องโดยเห็น

ว่าเป็นการขอความร่วมมือจากภาครัฐ	

เพื่อนำาข้อมูลใช้ประโยชน์บริหารประเทศ

ของรัฐบาล	 และเป็นไปด้วยความสมัครใจ	

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา 

มีพฤติการณ์	ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัด

ต่อรัฐธรรมนูญ	 จึงเสนอเรื่องพร้อมความ

เห็นไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอน

ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	

สภานิติบัญญัติมีมติไม่ถอดถอนนายนิคม	

ไวยรัชพานิช	 อดีตประธานวุฒิสภา	 และ

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 อดีตประธาน

รัฐสภา(กรณีนายนิยมมีมติไม่ถอดถอน	

120	 เสียง,	 ถอดถอน	 95	 เสียง	 งดออก

เสียง	4	เสียง	ส่วนกรณีนายสมศักดิ์	มติไม่

ถอดถอน	115	เสียง,	ถอดถอน	100	เสียง

และงดออกเสียง	4	เสียง)

ร.ต.อ.เฉลิม	 อยู่บำารุง	 และคณะเสนอ

ข้อกล่าวหาว่า	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	

นายกรัฐมนตรี	 และนายกรณ์	 จาติกวณิช	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 รับของ

กำานัลมูลค่าเกินกว่า	3,000	บาท

สมาชิกวุฒิสภาเสนอข้อกล่าวหาและ

คำาร้องให้ถอดถอนนายนิคม	 ไวยรัชพานิช 

อดีตประธานวุฒิสภา	 และนายสมศักดิ	์

เกียรติสุรนนท์	 อดีตประธานรัฐสภาออก

จากตำาแหน่ง	 เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่า 

จงใจใช้อำานาจหน้าที่ ขัดรัฐธรรมนูญปี	

2550	 กรณีดำาเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ปี	2550	เกี่ยวกับที่มาสมาชิกวุฒิสภา	

ผู้เสนอ	ข้อกล่าวหา	และผู้ถูกกล่าวหา	 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภาและพรรคฝ่ายค้านเสนอ

เรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เพื่อพิจารณา

ไต่สวนและเสนอเรื่องให้ถอดถอนนางสาว

ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 อดีตนายกรัฐมนตร ี

ออกจากตำาแหน่งและตัดสิทธ์ิทางการเมือง 

5	 ปี	 ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติให้เริ่มดำาเนิน

การไต่สวนข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่	 16	

มกราคม	 2557	 เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อ

ว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 โดยปล่อย

ให้มีการทุจริตในโครงการจำานำาข้าวและ

การระบายข้าว	 และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามอำานาจหน้าที่	

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติมีมติ	 7	 ต่อ	 0	 เห็นว่าผู้ถูก

กล่าวหามีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำานาจ

หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	 178	 และส่อว่าจงใจใช้อำานาจ

หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 

มาตรา	11	(1)	อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอน 

ออกจากตำาแหน่งตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	

270	 ประกอบ	 พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ. 2542	และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ. 2554	

มาตรา	 58	 ให้ส่งรายงานและเอกสาร	

พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา	

เพื่อดำ า เนินการตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	มาตรา	273	ต่อไป

สภานิติบัญญัติมีมติให้ถอดถอนนางสาว

ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ออกจากตำาแหน่ง	 (มติ

ถอดถอน	190	เสียง,	ไม่ถอดถอน	18	เสียง

และงดออกเสียง	11	เสียง)
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 2.2	 การตรวจสอบการกระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล

กฎหมายอาญา	 หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม

กฎหมายอื่น	 ซึ่งมีผลให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง	 รวมถึง

กรรมการองค์กรอิสระ	 และผู้พิพากษาตุลาการถูกลงโทษตามที่รัฐธรรมนูญและ

กฎหมายกำาหนด	เช่น	

	 1.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง

และมีมติว่า	นายรักเกียรติ	 สุขธนะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นเจ้าพนักงาน

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	เรียก	รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 149	 และ

มาตรา	 157	 เสนอความเห็นไปยังอัยการสูงสุด	 เพื่อดำาเนินคดีอาญา	 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีคำาพิพากษาว่า	 นายรักเกียรติ	 สุขธนะ	 มีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	149	 ให้ลงโทษจำาคุก	 15	ปี	 (คำาพิพากษาคดีหมายเลข

แดงที่	อม.2/2546)

	 2.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริงและ 

มีมติว่า	นายวัฒนา	อัศวเหม	เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยมิชอบ	 บังคับ	 ข่มขืนใจหรือจูงใจให้ราษฎร

ขายที่ดินให้และบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินให้โดยมิชอบ	 เป็นการกระทำาความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	148	และมาตรา	157	ประกอบมาตรา	84	 เสนอความ

เห็นไปยังอัยการสูงสุด	 เพื่อดำาเนินคดีอาญา	 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองมีคำาพิพากษาว่า	 นายวัฒนา	 อัศวเหม	 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	

มาตรา	 148	 ให้ลงโทษจำาคุก	 10	 ปี	 รับพระเครื่องผงสุพรรณเลี่ยมทองของกลาง	 1	 องค์	 

(คำาพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่	อม.2/2551)

	 3.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริงและ 

มีมติว่า	นายกระมล	ทองธรรมชาติ	เม่ือคร้ังดำารงตำาแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ผู้ถูกกล่าวหา 

ที่	 1	 และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วย	 นายจิระ	 บุญพจนสุนทร	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	

2	นายจุมพล	ณ	สงขลา	ผู้ถูกกล่าวหาที่	 3	นายปรีชา	 เฉลิมวณิชย์	 ผู้ถูกกล่าวหาที่	 4	นาย

ผัน	จันทรปาน	ผู้ถูกกล่าวหาที่	5	นางมงคล	สระฎัน	ผู้ถูกกล่าวหาที่	6	นายมานิต	วิทยาเต็ม	 

ผู้ถูกกล่าวหาที่	7	นายศักดิ์	เตชาชาญ	ผู้ถูกกล่าวหาที่	8	นายสุจิต	บุญบงการ	ผู้ถูกกล่าวหา

ที่	9	นายสุธี	สุทธิสมบูรณ์	ผู้ถูกกล่าวหาที่	10	พลตำารวจเอก	สุวรรณ	สุวรรณเวโช	ผู้ถูกกล่าว

หาที่	 11	นายสุวิทย์	 ธีรพงษ์	ผู้ถูกกล่าวหาที่	 12	นางเสาวนีย์	อัศวโรจน์	ผู้ถูกกล่าวหาที่	 13	

และนายอุระ	หวังอ้อมกลาง	ผู้ถูกกล่าวหาที่	14	ร่วมกันออกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและเลขานุการและค่าตอบแทนบุคคลหรือ

คณะบุคคล	 พ.ศ.2547	 โดยมิชอบ	 เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 157	 ประกอบมาตรา	 83	 และส่งรายงาน

พร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำาเนินคดีในศาลที่มีเขตอำานาจต่อไป

	 4.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง

และมีมติว่า	นายพูนทรัพย์	ปิยะอนันต์	ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	พลเอกธีรเดช	มีเพียร	 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 นายปราโมทย์	 โชติมงคล	 อดีตเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ของรัฐสภา	 พลตำารวจเอก	 วาสนา	 เพิ่มลาภ	 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง	 นายวีระชัย	 

แนวบุญเนียน	กรรมการการเลือกต้ัง	นายจรัล	บูรณพันธ์ุศรี	กรรมการการเลือกต้ัง	และพลเอก 

จารุภัทร	 เรืองสุวรรณ	 กรรมการการเลือกตั้ง	 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ	 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 157	 ประกอบมาตรา	 83	

และส่งรายงานพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำาเนินคดีในศาลที่มีเขตอำานาจต่อไป

	 5.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความ 

แทนคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	 (คตส.)	 ในคดีฟ้อง

พันตำารวจโททักษิณ	ชินวัตร	จำาเลยที่	1	กับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

อื่นๆ	 อีกรวม	 47	 ราย	 ในข้อหากระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 ความผิดต่อ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	 ในกรณีออก

สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบพิเศษเลขท้าย	 3	 ตัวและ	 2	 ตัว	 (หวยบนดิน)	 โดยให้นำารายได้หลัง

จากหักค่าใช้จ่ายคืนสู่สังคม	 และให้ยกเว้นและลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติการพนัน

พุทธศักราช	 ๒๔๗๘	 และภาษีตามประมวลรัษฎากร	 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองมีคำาพิพากษาว่า	นายวราเทพ	รัตนากร	จำาเลยที่	10	และนายสมใจนึก 

เองตระกูล	จำาเลยท่ี	31	มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157	ประกอบมาตรา 

83	ให้ลงโทษจำาคุกจำาเลยที่	10	มีกำาหนด	2	ปี	และปรับ	20,000	บาท	ให้ลงโทษจำาเลยที่	31 

มีกำาหนด	2	ปี	และปรับ	10,000	บาท	และนายชัยวัฒน์	พสกภักดี	จำาเลยที่	42	มีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 157	 มาตรา	 86	 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ. 2502	มาตรา	11	ซึ่งเป็นการกระทำากรรม 

เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทท่ีมีโทษหนักท่ีสุด	 ตามประมวลกฎหมาย 

อาญา	มาตรา	90	คือจำาคุก	2	ปี	และปรับ	10,000	บาท	จำาเลยท้ังสามไม่เคยกระทำาความผิด 

มาก่อนจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำาหนดคนละ	 2	 ปี	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 56	

ไม่ชำาระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	29	และมาตรา	30	ให้ยกฟ้อง

โจทก์สำาหรับจำาเลยที่	 2-9	 จำาเลยที่	 11-30	 จำาเลยที่	 32-41	 และจำาเลยที่	 43-47	 สำาหรับ

ความผิดฐานอื่นและคำาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก	 ส่วนจำาเลยที่	 1	 นั้นศาลจำาหน่ายคดีชั่วคราว	

เนื่องจากหลบหนี	(คำาพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่	อม.10/2552)
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	 2.3	 การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหน้ีสิน	 รวมถึงตรวจสอบความร่ำารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	 ซึ่งมีผลให้ศาลมีคำาสั่งห้ามดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	

และศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	เช่น	

 ศาลรัฐธรรมนูญ	วินิจฉัยว่า	นายอนันต์	ศวัสตนานนท์	ตำาแหน่งประจำาสำานักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี	 (คำาวินิจฉัยที่	 10/2543)	 นายชัชชัย	 สุเมธโชติเมธา	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี	(คำาวินิจฉัยที่	11/2543)	นายสุขุม	เชิดชื่น	สมาชิกวุฒิสภา	(คำาวินิจฉัยที่ 

12/2543)	นายจิรายุ	จรัสเสถียร	ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(คำาวินิจฉัย 

ที่	 23/2543)	 นายโกศล	 ศรีสังข์	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (คำาวินิจฉัยที่	

27/2543)	นายมะฮูเซ็น	มะสุยี	 ตำาแหน่งประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 (คำาวินิจฉัยที่ 

29/2543)	 พลตรีสนั่น	 ขจรประศาสน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (คำาวินิจฉัยที่	 31/2543)	 

นายสุเมธ	อุพลเถียร	สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น	(คำาวินิจฉัยท่ี	5/2544),	นายประยุทธ 

มหากิจศิริ	 สมาชิกวุฒิสภา	 (คำาวินิจฉัยที่	 19/2544)นายดาบตำารวจพินิจ	 เมืองโคตร	 สมาชิก

สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร	(คำาวินิจฉัยท่ี	58/2545)	นายสมาน	ง่วนสำาอาง	ท่ีปรึกษารัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	(คำาวินิจฉัยท่ี	53/2545)	นายสุบิน	พิพรพงษ์	ท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจำา 

สำานักนายกรัฐมนตรี	 (คำาวินิจฉัยที่	 41/2545)	 นางสาวเพ็ญนภา	 ไพศาลศุภนิมิต	 ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 (คำาวินิจฉัยที่	 39/2545)	 พันตำารวจโทสุรทิน 

พิมานเมฆินทร์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(คำาวินิจฉัยท่ี	7/2546)	นายพิเชษฐ	สถิรชวาล	สมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 (คำาวินิจฉัยที่	 29/2546)	

นายรักเกียรติ	 สุขธนะ	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

(คำาวินิจฉัยท่ี	31/2546)	จงใจไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินพร้อมเอกสารประกอบ	หรือจงใจ 

ยื่นบัญชีฯ	 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ	 เป็นความผิด

ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	295

	 อย่างไรก็ตาม	กรณีตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินและเอกสารประกอบอันลือลั่น 

มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางที่รู้จักในชื่อคดีซุกหุ้นนั้น	 คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตรวจสอบความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สิน 

และหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของพันตำารวจโททักษิณ	ชินวัตร	รองนายกรัฐมนตรี	พบว่า 

ไม่แสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นของตนเอง	และหรือคู่สมรสที่อยู่ในชื่อของบุคคลอื่น	จึงมีมติ 

ด้วยคะแนนเสียง	8	ต่อ	1	เสียง	ว่าเป็นการจงใจย่ืนบัญชีฯ	ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด 

ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ	 ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว

วินิจฉัยชี้ขาดว่า	 พันตำารวจโททักษิณ	 ชินวัตร	 ไม่มีความผิดตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 295	 

(คำาวินิจฉัยที่	20/2544)

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 วินิจฉัยว่า	นางอรพินท์ 

มั่นศิลป์	 (คดีหมายเลขแดงที่	 อม.6/2552)	 นายสมบัติ	 อุทัยสาง	 (คดีหมายเลขแดงที่	 อม.

8/2552),	 นายยงยุทธ	 ติยะไพรัช	 (คดีหมายเลขแดงที่	 อม.9/2552)	 นายชุมพล	 กาญจนะ	 

(คดีหมายเลขแดงที่	อม.6/2553)	นายปุระพัฒน์	วิเศษจินดาวัฒนา	 (คดีหมายเลขแดงที่	อม.

3/2554)	นางสาวชินณิชา	 วงศ์สวัสดิ์	 (คดีหมายเลขแดงที่	 อม.1/2555)	นายสมศักดิ์	 ปริศนา

นันทกุล	 (คดีหมายเลขแดงที่	 อม.3/2555)	 เรือเอกอิทธิชัย	 สุพรรณกูล	 (คดีหมายเลขแดงที่	

อม.4/2555)	 จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ	

หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ	 ต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือดำารง

ตำาแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา	 5	 ปี	 นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย	 และมีความผิดตามมาตรา	 119	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.2542	 ให้จำาคุก	 2	 เดือน	 ปรับ	

4,000	 บาท	 ไม่ปรากฏว่าเคยต้องโทษจำาคุกมาก่อน	 โทษจำาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำาหนด	 

1	ปี	หรือ	2	ปี	หรือ	3	ปี	แล้วแต่กรณี	

 

 การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหน้ีสิน	 และการตรวจสอบความ	 “ร่ำารวยผิดปกติ” 

หรือ	“ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ”	ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีผลในทางปฏิบัติ	ทำาให้ศาล 

สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้	ดังตัวอย่างเช่น

	 (1)	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาและมีมติเป็น 

เอกฉันท์ว่า	นายรักเกียรติ	สุขธนะ	ผู้คัดค้านท่ี	1	ขณะดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารณะสุขมีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติ	 โดยมีทรัพย์สินมากขึ้น	 หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาก 

ผิดปกติ	 หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่	 หรือใช้อำานาจใน

ตำาแหน่งหน้าท่ี	รวมท้ังส้ิน	233,880,000	บาท	และขอให้ศาลมีคำาส่ังว่าทรัพย์สินเงินสดจำานวน 

233,880,000	 บาท	 ตกเป็นของแผ่นดิน	 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 

การเมืองพิพากษาให้ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่	 1	 จำานวนดังกล่าว	 ตกเป็นของแผ่นดินตาม 

คำาพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่	อม.1/2546	

	 (2)	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาดำาเนินคดีแทน 

คตส.	 ซ่ึงมีการต้ังคณะทำางานร่วมกับอัยการสูงสุด	และมีการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	ซ่ึงศาลฯ	พิจารณาและมีคำาพิพากษา	คดีหมายเลขแดงท่ี	อม. 

1/2553	ว่าผู้ถูกกล่าวหา	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	ได้รับเงินจากหุ้นจำานวน	76,621,603,061.05 

บาท	อันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร	สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำานาจ

ในตำาแหน่งหน้าท่ี	 และได้มาเน่ืองจากการกระทำาท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
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และประโยชน์ส่วนรวม	ในขณะท่ีผู้ถูกกล่าวหาดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	ดังน้ัน	จึงพิพากษา 

ให้ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาตกเป็นของแผ่นดิน	เฉพาะเงินปันผลค่าหุ้น	จำานวน	6,898,722,129 

บาท	และเงินท่ีได้จากการขายหุ้นหลังหักราคาหุ้นท่ีมีอยู่เดิมแล้ว	จำานวน	39,474,965,325.70	

บาท	รวมเป็นเงินท้ังส้ิน	46,373,687,454.70	บาท	พร้อมดอกผลของเงินจำานวนดังกล่าว	โดย 

บังคับเอาจากทรัพย์สินที่อายัดตามคำาสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 (3)	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาและมีมติว่า 

นายสุพจน์	ทรัพย์ล้อม	อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม	มีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติ	โดยไม่สามารถ 

ชี้แจงที่มาของทรัพย์สินต่างๆ	 และต่อมาศาลแพ่งมีคำาสั่งยึดทรัพย์นายสุพจน์	 ทรัพย์ล้อม	

รวมมูลค่าทั้งสิ้น	67,998,587	บาท	พร้อมดอกผลให้ตกเป็นของแผ่นดิน	

	 (4)	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาและมีมติว่า 

พลเอก	เสถียร	เพิ่มทองอินทร์	อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกต	ิ

296,323,911.07	 บาท	 ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้โอน	 ยักย้าย	 แปรสภาพ	 หรือซุกซ่อนไปบางส่วน	

จนไม่สามารถติดตามได้	 และทรัพย์สินที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ	 ได้มีคำาสั่งอายัดไว้มีจำานวนเพียง	 69,089,835.73	 บาท	 น้อยกว่าทรัพย์สินที่ได้มา

โดยร่ำารวยผิดปกติจึงขอให้อัยการสูงสุดยื่นคำาร้องต่อศาลให้มีคำาส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ของผู้ถูกกล่าวหาที่ยังคงมีอยู่และแสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นการชั่วคราวระหว่าง

การพิจารณาคดี	

	 จากผลการแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติแม้ไม่อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยสมบูรณ์	 ตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและการสถาปนาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระที่สำาคัญในระบบการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 แต่ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้แสดงบทบาทให้สังคมได้ประจักษ์ 

ถึงความสำาคัญของการมีกลไกองค์กรตรวจสอบอิสระเพื่อทำาหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดในระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐที่ทำาให้ระบบ 

การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐโดยรวมเกิดข้ึนจริง	 ย่ิงไปกว่าน้ันทำาให้เกิดการลงโทษผู้ใช้อำานาจ 

รัฐโดยมิชอบตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนดไว้ได้	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกลจักรสำาคัญในระบบการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 ท้ังใน 

ส่วนการตรวจสอบเพื่อถอดถอนออกจากตำาแหน่ง	 การตรวจสอบด้วยกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา	 การตรวจสอบทางจริยธรรม	 รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตโดยกลไกตรวจสอบ

บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน	 และการตรวจสอบความร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

ซึ่งในที่สุดแล้วผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ข้าราชการ	 หรือเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง	 รวมทั้ง

กรรมการในองค์กรตรวจสอบอิสระท้ังหลายต้องถูกตรวจสอบและลงโทษ	และมีการยึดทรัพย์สิน 

ให้ตกเป็นของแผ่นดินจำานวนมากในหลายกรณีดังตัวอย่างที่นำาเสนอมาแล้วข้างต้น	

4. สรุปและข้อเสนอแนะ

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระ 

ซึ่งถูกกำาหนดให้มีบทบาทอำานาจหน้าที่หลักในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐด้านต่างๆ	 โดย

ทำาหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและจัดทำารายงานพร้อมเสนอความเห็นเพื่อการพิจารณา

ถอดถอนหรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นกลไกการป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน	และความร่ำารวยผิดปกติหรือ

ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่อาจชี้แจงได้	การควบคุมตรวจสอบในด้านการมีผลประโยชน์ขัดกัน	รวม

ถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วย	

	 หากพิจารณาในกรอบหรือขอบอำานาจหน้าท่ีซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติเข้าไปมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบที่เชื่อมโยงไปในทุกระบบการตรวจสอบ	

อีกทั้งมีบทบาทตรวจสอบได้ทั้งผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

ระดับสูง	 รวมถึงกรรมการองค์กรอิสระและผู้พิพากษาตุลาการด้วย	 หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็น	

“ผู้ตรวจสอบผู้มีอำานาจ”	หรือ	“ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบ”	ด้วยกันเองด้วย	อย่างไรก็ตาม	เมื่อ

พิจารณาถึงความจำาเป็นและความต้องการปฏิรูปการเมืองซึ่งจะบรรลุผลสำาเร็จได้ต้องปฏิรูป

ระบบการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐทั้งหมด	 เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบอิสระที่สามารถ

ตรวจสอบ	การใช้อำานาจรัฐทุกมิติ	ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	และสามารถ

ลงโทษผู้กระทำาความผิดได้อย่างแท้จริง	 โดยเสริมในส่วนของการสืบสวนสอบสวนหรือการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อค้นหาพยานหลักฐานในการกระทำาความผิด	 ซึ่งจากการศึกษากรอบ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว	 พบว่ายังคง

อยู่ในหลักเกณฑ์หลักนิติรัฐ	(Rule	of	Law)	และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างองค์กร

ผู้ใช้อำานาจรัฐทั้งหลาย	 และอยู่ภายใต้ระบบและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทาง

ปกครองที่มีการพัฒนารองรับระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐโดยรวม	

	 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เป็นเพียงหนึ่งในกลไกการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 โดยที่มีอำานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะ	

หรือเรียกว่าเป็นองค์กรไต่สวนข้อเท็จจริงทำาหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริง	 รวบรวมพยานหลักฐาน 

และจัดทำารายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อองค์กรที่มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาด	 เช่นนี้จะเห็นว่า 

ลักษณะการใช้อำานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมิได้เป็น 

แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเป็นที่สุด	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการตรวจสอบที่ต้องมีการ

ริเริ่มเสนอและอำานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นก็เป็นขององค์กรตรวจสอบอื่นๆ	 และในการ

ไต่สวนข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น	 ยังมีการถ่วงดุลและคานอำานาจจากอัยการ	 ซึ่งเป็น

องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนอีกด้วย	
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	 การกำาหนดให้มีหลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เป็นไปเพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ในการแสดงบทบาทอำานาจหน้าท่ี	 ซ่ึงต้องตรวจสอบ“ผู้มีอำานาจรัฐ”	ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำารงตำาแหน่ง 

ทางการเมือง	ผู้พิพากษาตุลาการ	กรรมการในองค์กรอิสระท้ังหลาย	รวมถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับ 

สูง	 บุคคลดังกล่าวมิใช่บุคคลธรรมดาเช่นประชาชนทั่วไป	 จึงมีความเหมาะสมและมิได้เกิน

ความจำาเป็นอย่างใด	 ยิ่งไปกว่านั้นความเป็นอิสระของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติมิได้หมายความว่าหลุดพ้นจากการตรวจสอบ	 หรือมีอำานาจโดยปราศจาก

ขอบเขตแต่อย่างใด	 อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องความเป็นอิสระนี้	 มิให้เข้าข่ายการ

ละเลย	 เพิกเฉยหรือล่าช้าในการทำาหน้าที่	 จนกระทั่งเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและ

สังคมโดยรวม	

	 การใช้อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ต้องอยู่ในกรอบและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนด	 และจากการศึกษาพบว่า

มีการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในทุกมิติ	

ระบบและกลไกการตรวจสอบทั้งหลายที่มีอยู่นั้น	 ถูกกำาหนดให้ต้องตรวจสอบคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในฐานะเป็น	 “องค์กรผู้ใช้อำานาจรัฐ”	 ด้วยเช่นกัน	

ยิ่งไปกว่านั้น	 โทษสำาหรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหนักเป็น

สองเท่าเลยทีเดียว	 และในทางปฏิบัติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ก็ถูกตรวจสอบและถูกลงโทษมาแล้ว

 ดังน้ีแล้วจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า	รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนดให้คณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	มีอำานาจหน้าท่ี	มีหลักประกันความเป็นอิสระ 

และเป็นกลางท่ีเหมาะสมและได้สัดส่วนตามความจำาเป็นของบริบทสังคมและมีเหตุมีผล 

ไม่ขัดแย้งกับหลักการและทฤษฏีการแบ่งแยกอำานาจแต่อย่างใด	 และมีดุลยภาพกับการ 

ถูกตรวจสอบการใช้อำานาจ	 เน่ืองจากมีอำานาจท่ีกว้างขวางในทุกมิติ	 จึงต้องถูกตรวจสอบ 

การใช้อำานาจในทุกมิติเช่นเดียวกัน	

	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งส่วนหนึ่งต้องพิสูจน์ให้สังคมประจักษ์ด้วยผลงานการตรวจสอบ

และลงโทษผู้กระทำาผิด	 แต่อีกส่วนหนึ่งยังจำาเป็นต้องเพิ่มความชอบธรรมในการมีและใช้ 

อำานาจหน้าที่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบทบาทหน้าที่ควบคุมตรวจสอบผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 

การเมืองท่ีมีท่ีมาจากการเลือกต้ัง	 ในฐานะ	 “ผู้แทนปวงชน”	 ในขณะท่ีมีท่ีมาและองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยังมีจุดยึดโยงกับประชาชนหรือ

มีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ	 ในระดับค่อนข้างน้อย	 (แม้ว่ามีอำานาจเต็มจาก

การที่รัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดมอบอำานาจให้ก็ตาม)	ดังนั้น	ควรมีการทบทวนและปรับเพิ่ม 

สัดส่วนความชอบธรรมในการมีและใช้อำานาจหน้าท่ี	การตรวจสอบและรับผิดชอบต่อประชาชน 

และสังคมให้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งมีข้อเสนอเป็นแนวทางดำาเนินการดังต่อไปนี้	

 1.	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำาเนิน

การได้ทันที	

	 1.1	 นำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด	กล่าวคือ	ใช้อำานาจหน้าที่

หรือดำาเนินการใดๆ	ภายใต้ข้อกำาหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ	

เท่านั้น	 ตามหลักนิติธรรม	 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะให้มาก	 ซึ่งควรเน้นการ 

ส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติเอง	 และเน้นการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำานาจรัฐและ

การทุจริตคอร์รัปช่ันจากประชาชนและส่ือมวลชน	 สอดคล้องกับหลักความโปร่งใส	 หลักความ 

รับผิดชอบ	 และหลักการมีส่วนร่วม	 และการบริหารงานหรือการใช้อำานาจหน้าที่ภายใต้หลัก

คุณธรรม	และหลักความคุ้มค่า	แม้ว่าจะมีหลักประกันในความเป็นอิสระด้านงบประมาณก็ตาม	

	 1.2	บูรณาการระบบและกระบวนการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐร่วมกันระหว่าง

องค์กรตรวจสอบ	โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาคประชาชน	ภาคเอกชน	

ภาควิชาการ	ภาควิชาชีพ	และสื่อมวลชน	

	 (1)	 ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดทำาและขับเคล่ือน	“ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ”	 ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

องค์กรตรวจสอบทั้งหลาย	 และควรมุ่งเน้นไปที่	 “การป้องกัน”	 ควบคู่ไปกับ	 “การ

ปราบปราม”	 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำานาจ

หน้าที่หลักในการปราบปราม	 ภายใต้การสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆ	 และในขณะ

เดียวกันการป้องกันให้ภาคส่วนอื่นๆ	 ที่รวมตัวเป็นภาคีป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตรับผิดชอบภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

	 (2)	 สร้างพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 โดยที่

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้การสนับสนุน	 ส่งเสริม

และเสริมสร้างศักยภาพในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วย	 ภาค

ประชาสังคม	ภาคธุรกิจเอกชน	สื่อมวลชน	รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ	

	 (3)	 จัดให้มีระบบการยกย่องเชิดชู	และการให้รางวัลหน่วยงานหรือบุคคล

ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีบทบาทในการตรวจสอบการใช้อำานาจโดยมิชอบหรือ

การทุจริตคอร์รัปชั่น	และเผยแพร่ต่อสังคมในวงกว้าง
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	 (4)	 ส่งเสริมและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษา 

ทุกระดับชั้น	 และจัดให้มีระบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน	 เพื่อเน้นพัฒนาเยาวชน

ด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม	 โดยเน้นทัศนคติและค่านิยมการไม่ยอมรับ

การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการใช้อำานาจโดยมิชอบทุกรูปแบบ	

 (5)	 จัดให้มีฐานข้อมูลการตรวจสอบท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ 

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 โดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 ข้อมูลในฐานข้อมูล

มีท้ังข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับองค์กรตรวจสอบ	การร้องเรียน	การดำาเนินการตรวจสอบ 

และผลการตรวจสอบ	 รวมถึงรายงานผลการสำารวจทัศนคติและความเชื่อมั่นของ

ประชาชนต่อองค์กรตรวจสอบต่างๆ	

	 (6)	 ร่วมกับสถาบันวิชาการจัดทำาสำารวจความเช่ือม่ันของประชาชนต่อ

องค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และนำาผลการสำารวจไป

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำางาน	 ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย	 และจัดให้มีโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กรตรวจสอบต่างๆ	1

	 (7)	 จัดให้มีระบบ	 กลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน	 ช่วยเหลือ	

และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและการใช้อำานาจรัฐโดยมิชอบ	

(Whistleblower)	 รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณ	 ค่าใช้จ่าย	 รวมถึงระบบการ

คุ้มครองป้องกันผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสจากการข่มขู่คุกคาม	 และการฟ้องร้อง

ดำาเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม	ทั้งนี้ต้องทำาให้เกิดความมั่นใจต่อระบบดังกล่าวว่ามีผล

ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง	

1		 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับภาคีเครือข่ายดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2544	 ถึงปัจจุบัน	 ด้วยการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก

การสุ่มตัวอย่างแบบ	 Stratified	 Three	 –	 Stage	 Sampling	 และส่วนหนึ่งคือการสำารวจความเชื่อมั่นของ

ประชาชนต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ	รายละเอียดดังภาคผนวก	2

	 การเพ่ิมความชอบธรรมในการมีและใช้อำานาจโดยการเช่ือมโยงและการมีผู้แทนจาก 

ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง	 ภายใต้ความเห็นชอบของผู้แทน

ปวงชนคือรัฐสภา	 ซึ่งนับเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน	 (Collective	 Responsibility)	 ของสังคม

ต่อการมีและใช้อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใน

ขณะที่ยังคงจำาเป็นต้องคงไว้ซึ่งหลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลาง	 และต้องเพิ่มความ

เข้มข้นการค้นหาบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่นอกเหนือจากความรู้	 ความสามารถ	 และ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 นั่นคือ	 “ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว	 ความเที่ยงธรรม	 และ

ความซื่อตรง”	

	 2.1	 คณะกรรมการสรรหาที่มีความหลากหลายและยึดโยงกับทุกภาคส่วนของสังคม	

ประกอบด้วย	ผู้แทนภาคประชาสังคม	ผู้แทนภาคเอกชน	ผู้แทนภาควิชาการ	ผู้แทนภาควิชาชีพ 

อิสระ	 และผู้แทนสื่อมวลชนโดยแต่ละภาคส่วนเลือกผู้แทนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการสรรหา	

ภาคส่วนละ	2	คน	และมีกรรมการสรรหาโดยตำาแหน่งคือ	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ประธาน

ศาลฎีกา	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้นำาฝ่ายค้านในสภา 

ผู้แทนราษฎร	รวมมีกรรมการสรรหา	จำานวน	15	คน	

	 2.2	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 ทำาหน้าท่ีพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จำานวน	2	เท่า	ของจำานวน

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เสนอต่อรัฐสภา	 โดยรัฐสภาแต่งตั้งคณะ 

กรรมาธิการร่วมขึ้นมาตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ดังกล่าว	รวมท้ังรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ	เสนอต่อรัฐสภา	เพ่ือการพิจารณา 

เลือกและแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ท้ังน้ี	 กระบวน 

การสรรหาและแต่งตั้งทั้งในชั้นของคณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมาธิการร่วม	 และรัฐสภา	

ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ	 โดยมีการให้เหตุผลประกอบการเลือกและแต่งต้ัง	 เพ่ือความโปร่งใส 

และการติดตามตรวจสอบจากสาธารณะชนได้	

	 3.	การเพิ่มมาตรการและประสิทธิภาพในการตรวจสอบคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 โดยเพ่ิมอำานาจการตรวจสอบและถ่วงดุลจากผู้แทน 

ของประชาชน	

	 3.1	จัดให้มีกลไก	มาตรการควบคุมตรวจสอบจากผลสัมฤทธ์ิการดำาเนินงาน	เช่ือมโยง 

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ	 โดยท่ีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่งต้ังคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญ	 และหรือคณะทำางานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อ 

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม	 ความคุ้มค่าของงบประมาณ	 โดยยึดแนวทาง 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ	(Result–Base	Budgeting	หรือ	RBB)	ท่ีมีการกำาหนด 

 2.	แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกับโครงสร้าง	องค์ประกอบ 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เพื่อ

เพิ่มความชอบธรรมในการมีและใช้อำานาจหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 และขจัดปัญหา

การทับซ้อนในอำานาจและผลประโยชน์กับคณะกรรมการสรรหาและวุฒิสภา	
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ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน	 และจัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญหรือคณะทำางานชุดนี้กับคณะกรรมาธิการซึ่งมีหน้าที่พิจารณารายงานประจำาปีของ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรืออาจกำาหนดให้มีคณะกรรมาธิการ 

ที่เรียกว่า	 Public	 Accounts	 Committee	 (PAC)	 เพื่อทำาหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการ 

ใช้จ่ายสาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	โดยตรง	

	 3.2	 กำาหนดให้การจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ต้องนำาเสนอถึงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานใน

รอบปีที่ผ่านมา	 พร้อมๆ	 กับจำานวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายไปในลักษณะสรุปสังเคราะห	์

รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการทำางานในรอบปีต่อไป	 ทั้งนี้	 เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับมาตรการ

ตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการของรัฐสภา	 และการตรวจสอบผ่านกลไกการอนุมัติงบประมาณ 

ที่มีความสร้างสรรค์	เพิ่มมิติการประเมินในเชิงวิชาการและมีความต่อเนื่อง	

	 กล่าวโดยสรุป	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีประโยชน์ 

และควรค่าแก่การสนับสนุนให้คงอยู่ต่อไปในฐานะองค์กรตรวจสอบอิสระของสังคมไทยหรือ

ไม่นั้น	เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกับขบคิด	แต่ในส่วนของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเอง	 มีภาระเร่งด่วนที่ต้องทำาคือ	 การแสดงให้สังคมได้เห็น

ประจักษ์ว่า	 มีและใช้อำานาจไปตามกรอบที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำาหนดเท่านั้น	 อีกทั้ง

ยังพร้อมถูกตรวจสอบและรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม	 ผ่านมาตรการตรวจสอบจาก

ผู้แทนของประชาชนที่ทำาหน้าที่อยู่ในรัฐสภา	 และการยึดหลักความโปร่งใสเพื่อสังคมได้ร่วม

กันตรวจสอบ	ยิ่งกว่านั้นต้องสร้างความชอบธรรมในการมีและใช้อำานาจหน้าที่ให้มากยิ่งกว่า 

ความชอบธรรมตามกฎหมายเท่านั้น	 โดยการยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดย

เคร่งครัด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ	

ของสังคม	 ในกระบวนการเข้าสู่อำานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติและการมีส่วนร่วมในฐานะภาคีเครือข่ายหรือพันธมิตรร่วมในการติดตามตรวจสอบ

การใช้อำานาจรัฐหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ซึ่งควรดำาเนินการคู่ขนานไปกับการเสริมสร้างและ

พัฒนา	 “ระบบการป้องกัน”	 ที่ให้การเรียนรู้และสร้างบรรทัดฐานในด้านคุณธรรมจริยธรรม	

จรรยาบรรณวิชาชีพ	 ระบบการยกย่องเชิดชูและการลงโทษ	 รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและ

ภูมิต้านทานแก่ผู้ให้ข้อมูล	 ผู้แจ้งเบาะแส	 หรือพยานซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่จะพิสูจน์ความผิด

เพื่อให้เกิดการลงโทษผู้กระทำาความผิดได้บนพื้นฐานหลักแห่งความยุติธรรมที่สังคมต้องการ

6
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ณวัฒน์ ศรีปัดถา

การบริหารการใช้งบประมาณ	 ถือเป็นหัวใจของการบริหารรัฐในปัจจุบัน	 เน่ืองจากการดำาเนิน 

งานต่างๆ	 ของรัฐนั้น	 ขับเคลื่อนผ่านการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ	 ของรัฐ	 การ

ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 การตรวจเงินแผ่นดิน

จึงเป็นการควบคุมการใช้อำานาจของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล	 จึงเป็น

ภารกิจสำาคัญอย่างหนึ่งที่รัฐเกือบทุกประเทศในโลกต่างก็จัดให้มีหน่วยงานตรวจการใช้เงิน

แผ่นดินขึ้น

1. เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่ 

	 ประเทศไทยได้มีการจัดต้ังหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินในลักษณะท่ีเป็นสากลเช่นนานา

ประเทศข้ึนเป็นคร้ังแรก	 23	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 5 

โดยทรงตราพระราชบัญญัติสำาหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลว่าด้วยกรมต่างๆ	ซ่ึงจะเบิกส่งเงิน 

พ.ศ. 2418	 ข้ึนในวันท่ี	 14	 เมษายน	 พ.ศ. 2418	 ปรากฏความตามหมวดมาตราท่ี	 8	 ว่าด้วย

ออฟฟิศหลวงในพระบรมหาราชวังเรียกว่า	 “ออดิตออฟฟิศ”	 (Audit	Office)	 ข้อ	 1	กำาหนดให้มี

เจ้าพนักงานใหญ่	 คือ	 “ออดิเตอร์	 เจเนอรัล”	 (Auditor	 General)	 ทำาหน้าท่ีตรวจบัญชีเงินทอง

ของแผ่นดินทั่วราชอาณาจักร	 และต้องถวายรายงานโดยตรงเกี่ยวกับการตรวจบัญชี	 โดยมี 

สมเด็จฯ	กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงเป็นออดิเตอร์	 เจเนอรัลพระองค์แรก	 ซ่ึงอาจกล่าว 

ได้ว่า	 เน้ือหาของพระราชบัญญัติน้ีมีสาระสำาคัญเป็นการวางรากฐานการตรวจเงินแผ่นดินไทย 

23		สรุปความจาก	http://www.oag.go.th/AboutOAG/Oag90/index.htm
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24			ดู	แถมสุข	นุ่มนนท์	(2545:	31)

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	 และเมื่อได้ดำาเนินการมาระยะหนึ่ง	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ 

พระธรรมนูญหน้าที่ราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 เมื่อวันที่	 7	ตุลาคม	พ.ศ. 2433	 

ซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกออดิต	 ออฟฟิศ	 (Audit	 Office)	 และได้ตั้ง	

“กรมตรวจ”	 ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 มีหน้าที่ตรวจเงิน	 ตรวจราคา	ตรวจรายงาน

การรับจ่าย	และรักษาเงินแผ่นดินฤาราชสมบัติทั้งปวง

	 ล่วงมา	พ.ศ. 2453	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	

ได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่ารายได้และรายจ่ายของแผ่นดินมีมากขึ้น	จำาเป็นต้องตรวจตรา	

การรับจ่ายรักษาเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งกรมตรวจ

เงินแผ่นดินขึ้นในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 เมื่อวันที่	18	กันยายน	พ.ศ. 2458	โดย

หน้าที่ของกรมตรวจและกรมสารบัญชีส่วนที่ตรวจสอบหลังจ่ายได้ถูกแยกออกมาเป็นหน้าที่

ของกรมตรวจเงินแผ่นดิน	 ส่วนหน้าที่ตรวจสอบก่อนจ่ายคงให้เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง

ต่อไปเหมือนเดิม

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	7	จากการท่ีกรมตรวจเงิน 

แผ่นดินมีความเกี่ยวพันกับกรมบัญชีกลางอย่างมาก	 จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้สมทบ 

ท้ังสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน	 โดยให้กรมตรวจเงินแผ่นดินเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกรมบัญชีกลาง	

โดยมีเจ้าพระยาโกมารกุลมนตรีเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางทำาหน้าท่ีควบคุมกรมตรวจเงิน

แผ่นดิน	

	 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง	เม่ือวันท่ี	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2475	คณะกรรมการ

ราษฎรเห็นว่า	 การตรวจเงินแผ่นดินที่สังกัดกรมบัญชีกลาง	 กระทรวงพระคลังมหาสมบัตินั้น	

อาจเป็นผลให้การตรวจตราตลอดจนการแสดงความเห็นย่อมไม่เป็นไปโดยอิสระ	สมควรจะโอน

การตรวจเงินแผ่นดินมาข้ึนต่อคณะกรรมการราษฎร	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้มีประกาศโอนกรมตรวจเงินแผ่นดินไปข้ึนต่อคณะกรรมการราษฎร 

เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม	 พ.ศ.  2475	 และด้วยแนวความคิดที่จะพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

ของไทยไปสู่ระบบศาลบัญชีแบบประเทศฝร่ังเศส	 และเพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่เชื่อถือ

แก่ประชาชนมากขึ้น	 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

พ.ศ. 2476	 เพื่อจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นแทนกรมตรวจเงินแผ่นดิน	

โดยให้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม	 สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 และต่อมาใน	 

พ.ศ.	2515			ได้มีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที	่ 

216	 กำาหนดให้สำานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม	 

อยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี

	 ใน	 พ.ศ. 2522	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ. 2522	 ขึ้น

เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันตรวจเงินแผ่นดินไทยจากรูปแบบคณะกรรมการมา

เป็นส่วนราชการที่มีผู้อำานวยการ	 สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บริหารสูงสุด	 พร้อมทั้งมี

การเพิ่มบทบาทการตรวจสอบ	 โดยให้สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบ

ถึงประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และความประหยัดของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 ตลอดจน

ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร	 ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาสถาบันตรวจเงินแผ่นดินของไทยให้

สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	(Lima	Declaration	of	Guideline	on	

Auditing	Precepts)

	 ต่อมา	พ.ศ. 2535	เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬขึ้น	มีกระแสความต้องการที่จะปฏิรูป

การเมืองขึ้นใหม่	 เพื่อแก้ไขปัญหาจากโครงสร้างทางการเมือง	 เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น	 โดยใน พ.ศ. 2538	 คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย	 หรือ	

คพป.	ซึ่งนำาโดย	นายแพทย์	ประเวศ	วะสี	 ได้ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการเมืองพร้อมเสนอ

ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 โดยต่อมามีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ

โดยนำาความเห็นของ	 คพป.	 มากำาหนดกรอบความคิดพื้นฐานในการจัดทำารัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่	โดยในกรอบที่สอง	การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	ได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงกลไก 

ตรวจสอบการใช้อำานาจของหน่วยงานต่างๆ	 ของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 (คณะกรรมการ

ศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ,	 2549:	 39)	 ซึ่งในส่วนของการตรวจเงินแผ่นดิน	 

สภาร่างรัฐธรรมนูญได้กำาหนดหลักการสำาคัญที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า	24 

	 1.	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นอิสระ	 โดยมีสำานักงานตรวจเงิน 

แผ่นดิน	 (ส.ต.ง.)	ที่เป็นอิสระเป็นหน่วยธุรการแยกออกจากฝ่ายนิติบัญญัติ	ฝ่ายบริหาร	และ

ฝ่ายตุลาการ	โดยให้มีอิสระทางงบประมาณ	การบริหารงานท่ัวไป	การบริหารงานบุคคล	โดยมี 

ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	(ค.ต.ง.)	เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด	ทำาหน้าท่ีตรวจสอบ 

การสั่งจ่ายเงินแผ่นดินให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ	เพื่อป้องกันการทุจริต

	 2.	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวต้องถูกตรวจสอบและถอดถอนได้

	 จากกรอบเบื้องต้นดังกล่าว	ทำาให้มีการบัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	

ไว้ในหมวด	11	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ. 2540	ในมาตรา	312	ว่า	

 “การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทำาโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและ

กรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา จากผู้มี

ความชำานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน 

การเงินการคลัง และด้านอื่น
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26			ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่	12	

เรื่อง	ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป	ลงวันที่	20	กันยายน	พ.ศ.	2549	

บัญญัติไว้ดังนี้	

 “เพื่อให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 สมควรปรับปรุง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	และให้มีผลใช้บังคับต่อไป	คณะ 

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ. 2542	 มีผลใช้

บังคับต่อไป	โดยให้งดการบังคับใช้บทบัญญัติในส่วนที่	1	หมวด	1	จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น	และให้

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันที่	18	กันยายน	พ.ศ. 2549	พ้นจากตำาแหน่ง

		 ข้อ	2	 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันที่	 18	กันยายน	พ.ศ. 2549	คงอยู่ใน

ตำาแหน่งต่อไป	จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น	

	 ข้อ	3	 การใดที่กำาหนดให้เป็นอำานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ. 2542	 ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดิน

25	 	ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	 3	

ลงวันที่	19	กันยายน	2549	บัญญัติดังนี้	

	 “ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ได้ทำาการยึดอำานาจปกครองประเทศ 

ไว้เรียบร้อยแล้วนั้น	 เพื่อความสงบเรียบร้อยในการปกครองประเทศ	 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	จึงให้

	 1.		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	สิ้นสุดลง

	 2.		วุฒิสภา	สภาผู้แทนราษฎร	คณะรัฐมนตรี	และศาลรัฐธรรมนูญ	ส้ินสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ

	 3.		องคมนตรี	คงดำารงตำาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

	 4.		ศาลทั้งหลาย	นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ	คงมีอำานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตาม 

บทกฎหมายตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน

 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา 

จากผู้มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบ

ภายใน การเงินการคลัง หรือด้านอื่น”

	 หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ. 2540	 แล้ว	 ก็ได้มีการ 

ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ. 2542	 โดยกำาหนดให้ 

การตรวจเงินแผ่นดินกระทำาโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง	

	 ในวันที่	 19	 กันยายน	 พ.ศ. 2549	 เกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	หรือ	คปค.	โดยทาง	คปค.	ได้

ออกประกาศ	คปค.	ฉบับที่	3	ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ. 2540	สิ้นสุดลง	25  

ซึ่งส่งผลให้องค์กรที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้มีขึ้นต้องสิ้นสุดลงด้วย	 แต่ได้มีประกาศ	 คปค.	

ฉบับที่	 12	 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป	กำาหนด

ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ. 2542	มีผลใช้บังคับ 

ต่อไป	26	และเมื่อมีการจัดทำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้มีการ

บัญญัติให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในมาตรา	252 - 254	ดังนี้

 “มาตรา 252 การตรวจเงินแผ่นดินให้กระทำาโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่

เป็นอิสระและเป็นกลาง

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการ 

อื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านการ

ตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน การคลัง และด้านอื่น

 การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้นำาบทบัญญัติมาตรา 204 วรรคสาม และวรรคสี่มาตรา 206 และมาตรา 207 มาใช้บังคับ

โดยอนุโลมเว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 243 ให้ประธาน 

วุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี นับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ 

ทรงแต่งตั้ง และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

 คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมท้ังอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

 การกำาหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
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 มาตรา 253 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่กำาหนดหลักเกณฑ์

มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้คำาปรึกษา แนะนำา และเสนอแนะให้มีการแก้ไข 

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการ

เงินและการคลังที่เป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าที่วินิจฉัยการดำาเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน 

การคลัง และการงบประมาณ และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัย

ทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าว เป็นคดีที่อยู่ในอำานาจของศาลปกครอง 

 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นอิสระ 

และเป็นกลาง

 มาตรา 254 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 ให้มีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการดำาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

	 ในรัฐธรรมนูญยังได้กำาหนดให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกรอบที่กำาหนดไว้ในบทเฉพาะกาล	โดยได้มีการยก

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้น	แต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตกไปโดยคำาวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ	เพราะเหตุจากมีการลงมติโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	27	ทำาให้

ในปัจจุบันการตรวจเงินแผ่นดินของไทยจึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ. 2542	 ซึ่งออกตามความในมาตรา	 312	 แห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ. 2540	 ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ. 2550	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ดังนั้น	คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินนับแต่	พ.ศ. 2540	จนถึงปัจจุบัน	จึงมีการดำาเนินการโดยมีเจตนารมณ์สำาคัญ 

(สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	2544:	34)	ดังนี้

27		คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี	3/2551	เร่ือง	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 

วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	

พ.ศ.	 ....	 ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	 141	ดูรายละเอียดได้ที่	 http://www.constitutionalcourt.or.th/index.

php?option=com_docman&task=doc_download&gid=130&Itemid=94&lang=th

	 1)	 การตรวจเงินแผ่นดินได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งแต่เดิมบัญญัติ

ไว้เป็นเพียงพระราชบัญญัติเท่านั้น	 เพื่อเป็นหลักประกันว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 

จะไม่ถูกแก้ไขจากที่ควรจะเป็นได้โดยง่าย

	 2)	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแทนรูปแบบท่ีมีผู้อำานวยการ 

ตรวจเงินแผ่นดินทำาหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานตรวจเงินแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียว	มาเป็น 

รูปแบบคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง	

	 3)	 เพิ่มอำานาจหน้าที่ของการตรวจเงินแผ่นดินให้มากกว่าเดิม	 โดยให้มี 

อำานาจในการตรวจสอบเชิงป้องกัน	 และมีอำานาจในการวินิจฉัยความผิดเก่ียวกับวินัย 

ทางงบประมาณและการคลังและการลงโทษในความผิดดังกล่าวโดยคณะกรรมการ

วินัยทางการเงินและการคลังด้วย

	 4)	 ให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้น	โดย

ให้สำานักงานมีความเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีเช่นแต่เดิม	

และมีความเป็นอิสระทางงบประมาณ	 การบริหารงานทั่วไป	 การบริหารงานบุคคล	

มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธานการตรวจเงินแผ่นดิน

1.1	โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	252	กำาหนดให้

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการคนหนึ่ง	และกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิอื่นอีก	6	คน	รวมเป็น	7	คน	โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความชำานาญและ

ประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน	การบัญชี	การตรวจสอบภายใน	การเงินการคลังและ

ด้านอื่น

	 การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 กระบวนการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินน้ัน	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 

ไทย	พุทธศักราช	2550	ได้กำาหนดให้นำาบทบัญญัติ	มาตรา	204	วรรคสาม	และวรรคส่ี	มาตรา 

206	 และมาตรา	 207	มาใช้บังคับ	 โดยอนุโลมเว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา	

ให้เป็นไปตามมาตรา	243	ซึ่งสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

	 (1)	 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีจำานวนเจ็ดคน	 ประกอบ

ด้วย	ประธานศาลฎีกา	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานศาลปกครองสูงสุด	ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก

จำานวนหนึ่งคน	 และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำานวน

หนึ่งคน	 โดยให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประชุมและเลือกกันเอง	

ให้คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้

ประธานวุฒิสภาทราบ

	 (2)	 	 ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ทำาหน้าที่สรรหาและ

คัดเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันที่มีเหตุทำาให้
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29						พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ. 2542	มาตรา	7

ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวแล้ว	 ให้เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกพร้อมความ

ยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา	 มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย	

และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 ในกรณีที่

ไม่มีกรรมการในตำาแหน่งใด	 หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้น

มีจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย

กรรมการที่เหลืออยู่

	 (3)	 	 ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา	 เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้

รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายช่ือ 

การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ	 ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ	ให้ประธานวุฒิสภานำา 

ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป	 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใดไม่ว่า

ท้ังหมดหรือบางส่วน	 ให้ส่งรายช่ือน้ันกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดำาเนินการสรรหาใหม่	 หากคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์	 

ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภานำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป	 แต่ถ้ามติ 

ที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์	 ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่	 ซึ่งต้องดำาเนินการให ้

แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน	นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำาเนินการดังกล่าว

	 คุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม	วาระ	และการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน

	 เน่ืองจากในปัจจุบัน	ยังไม่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ซึ่งต้องออกตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	กำาหนด	แต่ใน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ. 2542	ได้กำาหนดเรื่อง

ดังกล่าวไว้ในกรณีต่างๆ	ดังนี้

	 คุณสมบัติ	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	28

28				พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ. 2542	มาตรา	6

	 (1)	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าระดับ	10	หรือเทียบเท่า 

ซึ่งมีความชำานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน

	 (2)	 เป็นผู้ที่มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านการบัญชี	การสอบบัญชี	

หรือการตรวจสอบภายใน

	 (3)	 เป็นผู้ที่มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์	 การเงิน	

การคลัง	หรือการบริหารธุรกิจ

 (4)	 เป็นผู้ที่มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์	 

นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	หรือศาสตร์สาขาอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์แก่งานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 (5)	 ดำารงตำาแหน่งหรือเคยดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการ	

กรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 หรือตำาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของธุรกิจ	

ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยต้องดำารงตำาแหน่ง 

ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

สำาหรับบุคคลตาม	(2)	ถึง	(4)	ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้ด้วย

	 (1)	 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี	หรือ

	 (2)	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าระดับ	10	หรือเทียบเท่า 

หรือ

	 (3)	 เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	และดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำา 

กว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

	 ลักษณะต้องห้าม	ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ต้องไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามดังต่อไปนี้	29

	 (1)	 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 ข้าราชการการเมือง	

สมาชิกสภาท้องถิ่น	หรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 (2)	 เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งของพรรคการเมืองในระยะหน่ึงปีก่อน 

ดำารงตำาแหน่ง

	 (3)	 เป็นกรรมการการเลือกต้ัง	ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	กรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 หรือกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

	 (4)	 วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 (5)	 เป็นภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช

	 (6)	 ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

	 (7)	 อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 (8)	 ติดยาเสพติดให้โทษ

	 (9)	 เป็นบุคคลล้มละลาย



146        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        147

30		พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	มาตรา	9	
31		พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	มาตรา	10
32		พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	มาตรา	11

33	 ดูคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	 3/2551	 เรื่อง	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ

เงินแผ่นดิน	พ.ศ.	...	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	141

	 (10)	 เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	 เว้นแต่เป็นโทษ

สำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 (11)	 เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	หรือ

หน่วยงานของรัฐ

	 (12)	 เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

	 (13)	 เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง

	 นอกจากนี้	ในมาตรา	9	ยังได้กำาหนดข้อห้ามที่ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจะต้องไม่มี 

ลักษณะดังนี้	30

	 (1)	 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

	 (2)	 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือ

ราชการส่วนท้องถ่ิน	หรือไม่เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

ของรัฐ

	 (3)	 ไม่ดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน	บริษัท	หรือองค์การที่ดำาเนินธุรกิจ

โดยมุ่งหากำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

	 (4)	 ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดๆ	ที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการ

	 วาระและการพ้นจากตำาแหน่ง		

	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 6	 ปี	 นับแต่วันที่ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง	และดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

 กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ

ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่	 เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่	 เมื่อ

สิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม	 ให้ดำาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการ 

ล่วงหน้าตามสมควร	31 

	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ	32

	 (1)	 ตาย

	 (2)	 มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

	 (3)	 ลาออก

	 (4)	 ขาดคุณสมบัติ	มีลักษณะต้องห้าม

	 (5)	 กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา	9

	 (6)	 วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง

	 (7)	 วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำาแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

	 เมื่อมีกรณีข้างต้น	ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	และ

ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่	 เว้นแต่มีกรรมการเหลือ

อยู่ไม่ถึงเจ็ดคน

	 นับแต่มีการก่อตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขึ้น	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินเงินไปแล้ว	2	ชุด	ใน	พ.ศ. 2543	และ	พ.ศ. 2547	โดยคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินที่มีลักษณะเป็นกรรมการนั้น	ได้สิ้นสภาพลงเมื่อ	วันที่	20	กันยายน	พ.ศ.	2549	ตาม 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ฉบับท่ี	12/2549	โดยให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทน	33

 1.2	อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ. 2542	 ได้ 

กำาหนดอำานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในมาตรา	 15	 ซึ่งสามารถแบ่งอำานาจ

หน้าที่ออกได้เป็น	5	กลุ่ม	(บรรเจิด	สิงคะเนติ,	2552:	41-45)	ดังนี้ 

 กลุ่มที่	1	อำานาจในการวางนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีพิจารณา	เกี่ยวกับการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	และเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง	ได้แก่

 ·	วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน	

 ·	การกำาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

 ·	การกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง

 ·	ออกระเบียบหรือประกาศกำาหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการ

ควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสำาหรับหน่วยรับตรวจ



148        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        149

 ·	ออกระเบียบกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจ้างและการกำาหนดค่าจ้างที่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือสำานักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 ·	ออกระเบียบกำาหนดหลักเกณฑ์กำาหนดค่าตรวจสอบบัญชีและ	ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

	ในการปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ·	วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ·	ออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และประกาศตามอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผ่นดินซึ่งกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 ·	พิจารณาคำาร้องของสภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	หรือคณะรัฐมนตรีท่ีขอให้ตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจเป็นกรณีเฉพาะรายและกำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยรับตรวจ

 ·	กำาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะ

คล้ายกับเงินราชการลับ

 กลุ่มที่	2	อำานาจในการแต่งตั้งคัดเลือก

 ·	การพิจารณาเลือกผู้สมควรดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 ·	เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต่อวุฒิสภาโดยผ่าน

ประธานวุฒิสภา

 ·	แต่งตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

 ·	แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 กลุ่มที่	3		อำานาจในการให้คำาปรึกษาแนะนำา

 ·	การให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาการเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ

การตรวจเงินแผ่นดิน

 ·	ให้คำาปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและ

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

 ·	ให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย	ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ

การควบคุมเงินของรัฐ	 เมื่อได้รับคำาร้องขอจากคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี	 หรือรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร

 ·	เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	

ระเบียบข้อบังคับ	 หรือมติคณะรัฐมนตรี	 และเสนอแนะในประการอื่นตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรตลอดจนติดตามการดำาเนินการแก้ไขและการปฏิบัติตามคำาแนะนำา

 ·	ให้คำาแนะนำาแก่ผู้ว่าการในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญอันได้แก่	 การกำาหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดทำา

งบประมาณของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 และให้คำาแนะนำาในการทำารายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจำาปี	 และรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่น

ดินเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรี

 กลุ่มที่	4	อำานาจในการกำาหนดโทษ	ความผิด

 ·	การกำาหนดโทษปรับทางปกครอง

 ·	การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็น

องค์กรสูงสุด

 ·	กำากับและเป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและ

การคลัง

 กลุ่มที่	5	ระบบวินัยการคลังของแผ่นดิน	

 ·	มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ	

	 เพ่ือให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และวินัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	ได้กำาหนด 

ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำาหนดมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐ	 ซ่ึงต้อง 

มีสาระสำาคัญ	ดังนี้

	 (1)	 ข้อกำาหนดใดที่การฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังต้อง

ระบุไว้โดยชัดแจ้ง

	 (2)	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตำาแหน่งใดหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงในเรื่องใดๆ	ที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังเมื่อม ี

การฝ่าฝืนข้อกำาหนดดังกล่าวจะต้องระบุไว้โดยชัดแจ้ง

	 (3)	 อัตราโทษปรับทางปกครอง

	 คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

	 แต่เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 กำาหนดอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาใน

เรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 การกำาหนดโทษปรับทางปกครองและการพิจารณา

วินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด	 และต่อมา	 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ. 2542	ได้กำาหนดให้

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำาหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐเพื่อให้

ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย	โดยให้
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34				ข้อมูลจาก	http://dfmo.oag.go.th/dis-to-know

มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 มีอำานาจหน้าที่พิจารณาและกำาหนดโทษ

ปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว	 โดยมาตรการนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำาหนดอยู่ใน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง	พุทธศักราช	

2544	 ซึ่งเป็นข้อกำาหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย	

ระเบียบ	 ข้อบังคับหรือข้อกำาหนดอื่นซึ่งหน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

อยู่แล้ว	 และเป็นข้อกำาหนดในเร่ืองท่ีเห็นว่าสำาคัญมีผลกระทบต่อเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

หากเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของหน่วยรับตรวจจงใจฝ่าฝืนมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงิน 

ของรัฐ	 ถือเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 ต้องรับโทษปรับทางปกครอง	 34 

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของการตรวจเงินแผ่นดินของไทย	 การทำาผิดระเบียบ

เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น	 บุคคลที่ทำาผิดจะได้รับโทษเพียง

โทษทางวินัยและทางอาญาเท่านั้น	 สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัย

ความผิดนี้ได้โดยตรง	ดังนั้น	การกำาหนดให้องค์กรผู้รับผิดชอบการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจ

ในเรื่องนี้ด้วยก็น่าจะทำาให้การตรวจสอบเงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ซึ่งสามารถ

ครอบคลุมงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินได้ครบถ้วนมากกว่าแต่ก่อน

	 1.3	ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	และสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ทำาหน้าที่ในรูปคณะกรรมการ	 จึงจำาเป็นต้องมี 

หน่วยงานธุรการทำาหน้าที่อำานวยการประชุมของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็น

ไปโดยเรียบร้อย	 โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 254	

กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ	 โดยมีผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และให้มีสำานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล	การงบประมาณและการ

ดำาเนินการอื่น

 1.3.1	ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารท่ัวไป	 ซ่ึงงานตรวจ 

เงินแผ่นดินรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ขึ้นตรงต่อประธาน

กรรมการ	และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ผู้ว่าการ 

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 และเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 นอกจากอำานาจหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสำานักงานการตรวจเงิน 

แผ่นดินแล้ว	ในมาตรา	37	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พ.ศ.	2542	กำาหนดให้ผู้ว่าการมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ออกคำาสั่งหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบ

ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 (2)	 กำาหนดแผนการตรวจสอบ	 เรื่องที่จะต้องตรวจสอบ	วิธีการ	ขอบเขต	แนวการ

ตรวจสอบ	และการเสนอรายงานตรวจสอบสำาหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

	 (3)	 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องต่างๆ	

	 (4)	 แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่างๆ	 เพื่อช่วย

การปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 (5)	 ให้คำาปรึกษา	ความเห็น	หรือข้อมูลเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการ

	 (6)	 จัดจ้างและกำาหนดค่าจ้างที่ปรึกษา	 ผู้เชี่ยวชาญ	 หรือสำานักงานเอกชนในการ

ปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 โดยต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

เพื่อการนี้	และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด

	 (7)	 กำาหนดค่าตรวจสอบบัญชี	 ค่าธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาและค่าตอบแทนหรือ

ค่าตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะ

กรรมการกำาหนด

	 (8)	 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

	 (9)	 รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการปฏิบัติราชการของสำานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะกรรมการ

	 (10)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 1.3.2	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่ตามที่ 

มาตรา	39	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ. 2542	

บัญญัติไว้	สรุปได้ดังต่อไปนี้

	 (1)	 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

	 (2)	 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	ดังต่อไปนี้
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ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ปรึกษา
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการวินัย
ทางการเงินและการคลัง

คณะกรรมการข้าราชการ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(ก.ตง.)

อนุกรรมการข้าราชการ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(อก.ตง.)

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(ผู้บริหารระดับสูง)

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน	๑
(นตง.	ทรงคุณวุฒิ)

ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน
(นตง.	ทรงคุณวุฒิ)

สำานักกฎหมาย

สำานักคดี 

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์
การตรวจเงินแผ่นดิน

สำานักวิจัยและพัฒนา
การตรวจเงินแผ่นดิน

สำานักบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันพัฒนาข้าราชการ

สำานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สำานักการเงินและการคลัง

สำานักบริหารงานกลาง

สำานักตรวจสอบดำาเนินการที่	๑

สำานักตรวจสอบดำาเนินการที่	๒

สำานักตรวจสอบดำาเนินการที่	๓

สำานักตรวจสอบดำาเนินการที่	๔

สำานักตรวจสอบ
การบริหารพัสดุและสืบสวนที่	๑

สำานักตรวจสอบ
การบริหารพัสดุและสืบสวนที่	๒

สำานักตรวจสอบ
การบริหารพัสดุและสืบสวนที่	๓

สำานักตรวจสอบ
การบริหารพัสดุและสืบสวนที่	๔

สำานักตรวจสอบ
การบริหารพัสดุและสืบสวนที่	๕

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๒

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๓

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๔

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๕

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๖

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๗

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๘

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๙

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๐

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๑

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๒

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๓

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๔

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๕

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๖

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๗

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๘

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๑๙

สำานักตรวจสอบการเงินที่	๒๐

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๑

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๒

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๓

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๔

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๕

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๖

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๗

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๘

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๙

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๑๐

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๑๑

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๑๒

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๑๓

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๑๔

สำานักตรวจสอบพิเศษภาค	๑๕

สำานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
(76	จังหวัด	ยกเว้น	กทม.)

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค
(นตง.	ทรงคุณวุฒิ)

สำานักอำานวยการ

สำานักวินัยทางการเงิน
และการคลัง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 (2.1)	ตรวจสอบการรับจ่าย	การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

อื่นของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	 และแสดง

ความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 

และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินการใช้จ่ายทรัพย์สินอื่นหรือการจัดซื้อจัดจ้างตาม 

แผนงานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ	 และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุ 

ประสงค์เป็นไปโดยประหยัด	ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่

	 (2.2)	ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจำาปีงบประมาณ

และงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดินประจำาปีงบประมาณ	 และแสดงความเห็นว่าเป็น

ไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่

	 (2.3)	ตรวจสอบบัญชีทุนสำารองเงินตราประจำาปี	 และแสดงความเห็นว่า

เป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่

	 (2.4)	ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน	 งานโครงการที่จะมีผล 

กระทบต่อการจัดทำางบประมาณ

	 (2.5)	ตรวจสอบเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

ของหน่วยรับตรวจ	 และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ	 ข้อบังคับ	

หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ในกรณีน้ีให้มีอำานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร	

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย	 และหน่วยรับ

ตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร	 ผู้ชำาระค่าธรรมเนียม	 หรือเงิน 

อื่นใดให้แก่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วยและให้ถือว่าการให้

ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมาย

	 (3)	 จัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรี	การรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี

	 (4)	 ติดตามผลการดำาเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอของสำานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินตามท่ีปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีหรือรายงานผลการปฏิบัติ 

งานระหว่างปี

	 (5)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำาหนด

โครงสร้างของส่วนราชการในสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542 35

35				ข้อมูลจาก	http://www.oag.go.th/AboutOAG/RegOag/Center/Organize.jsp
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 1.3.3	 กระบวนการดำาเนินงานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 และสำานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน

	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	มาตรา	42	

กำาหนดให้ในการตรวจเงินแผ่นดิน	 ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	 มีอำานาจตรวจสอบ

เงินและทรัพย์สินอื่น	บัญชีทะเบียน	 เอกสาร	หรือหลักฐานในการใช้จ่าย	และหลักฐานอื่นที่

อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	และให้มีอำานาจดังต่อไปนี้ด้วย	

	 (1)	 เรียกผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมาเพื่อสอบสวน	 หรือสั่งให้

ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของ	หน่วยรับตรวจส่งมอบบัญชี	ทะเบียน	เอกสาร	หรือหลักฐานอื่น

บรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทำาขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง	

	 (2)	 อายัดเงินและทรัพย์สิน	 บัญชี	 ทะเบียน	 เอกสาร	 หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	

	 (3)	 เรียกบุคคลใดๆ	 มาให้การเป็นพยานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ	 หรือให้ 

ส่งมอบบัญชี	ทะเบียน	 เอกสาร	หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วย

รับตรวจเพื่อประกอบการพิจารณา	

	 (4)	 มีอำานาจเข้าไปในสถานที่ใด	ๆ 		ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

หรือในเวลาทำาการ	เพ่ือตรวจสอบ	ค้น	ยึด	หรืออายัดบัญชี	ทะเบียน	เอกสาร	หรือหลักฐานอ่ืน 

หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จำาเป็น 

ในการดำาเนินการตามวรรคหน่ึง	 หากหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานท่ีมีกฎหมายห้ามการเปิดเผย 

ข้อมูลหรือห้ามบุคคลอื่นใดเข้าไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แห่งใด	หากผู้ว่าการได้มีหนังสือแจ้ง 

ผู้ควบคุมกำากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้ว	 ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็น 

การได้รับยกเว้นจากกฎหมายดังกล่าว	

	 การเรียกบุคคลมาให้การเป็นพยานหรือให้ส่งมอบบัญชี	ทะเบียน	เอกสาร	หรือหลัก

ฐานอื่นตาม	 (3)	 ให้ทำาเป็นหนังสือและนำาไปส่งในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

หรือในเวลาทำาการของผู้รับ	หรือส่งทางไปรษณีย์ลง	ทะเบียน	ณ	ถิ่นที่อยู่	หรือสถานที่ทำาการ

ของผู้รับ	

	 เมื่อการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจต่าง	ๆ 		เสร็จสิ้นแล้ว	ตามพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542	มาตรา	42-49	ได้กำาหนด 

ให้ต้องมีการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องดังนี้

	 (1)	 ให้ผู้ว่าการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	เว้นแต่เป็นเรื่องที่คณะ

กรรมการกำาหนดหรือมอบหมายให้ผู้ว่าการพิจารณาดำาเนินการได้เอง	 และเม่ือผู้ว่าการดำาเนินการ 

เป็นประการใดแล้ว	ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ	

	 (2)	 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง

เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือมติคณะรัฐมนตรี	 ให้คณะกรรมการ 

มีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจชี้แจงหรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง	 หรือให้

ดำาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจกำาหนดไว้แก่เจ้า

หน้าที่หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี	 และให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการ

ดำาเนินการให้คระกรรมการทราบภายในหกสิบวัน	เว้นแต่คณะกรรมการจะกำาหนดเป็นอย่างอ่ืน

 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับ	 หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	 หรือไม่อาจปฏิบัติได้	

หรือหากปฏิบัติแล้วจะเสียประโยชน์ต่อราชการ	 ให้คณะกรรมการแจ้งต่อผู้มีอำานาจหน้าที่

ในเรื่องนั้นๆ	เพื่อพิจารณาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

	 ถ้าผู้รับตรวจไม่ดำาเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ให้คณะกรรมการ

แจ้งต่อกระทรวงเจ้าสังกัด	หรือผู้ควบคุมกำากับหรือรับผิดชอบของหน่วยงานรับตรวจดำาเนิน

การตามกฎหมาย	 หรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจกำาหนดแก่ผู้รับตรวจ

และเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี

	 ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งหรือไม่อาจดำาเนินการตามมาตราน้ีได้	ให้คณะกรรมการรายงาน 

ต่อสภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรี	

	 (3)	 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่องของ

หน่วยรับตรวจ	เนื่องจากไม่มีข้อกำาหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ	ให้คณะกรรมการแจ้งให้

กระทรวงเจ้าสังกัด	หรือผู้บังคับบัญชา	หรือผู้ควบคุมกำากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

แล้วแต่กรณีทราบ	 เพื่อกำาหนดมาตรการที่จำาเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ	 และเมื่อ

กระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา	 หรือผู้ควบคุมกำากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

ดำาเนินการไปประการใดแล้ว	 ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

กำาหนด	โดยคณะกรรมการอาจกำาหนดระยะเวลารายงานความคืบหน้าไว้ด้วยก็ได้	

	 (4)	 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า	 มีพฤติการณ์น่าเช่ือ 

ว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อำานาจหน้าท่ีโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สิน 

ของราชการ	ให้คณะกรรมการแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินคดี	และให้คณะกรรมการ

แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้รับตรวจ	 หรือกระทรวงเจ้าสังกัด	 หรือผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้ควบคุมกำากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	 แล้วแต่กรณีดำาเนินการตามกฎหมายหรือ

ตามระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือที่หน่วยรับตรวจกำาหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย

	 การดำาเนินคดีข้างต้น	 ให้พนักงานสอบสวนนำารายงานการตรวจสอบของสำานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินมาใช้เป็นหลักในการสอบสวนด้วย
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36	 	 	 ความเห็นของ	 วรเจตน์	 ภาคีรัตน์	 ในมติชนออนไลน์หัวข้อ	 “ดร.วรเจตน์	 ชำาแหละปมปัญหา	 สตง.	 

ใครกันแน่ตัวจริง	 คุณหญิงจารุวรรณ-พิศิษฐ์	 ตลกเศร้าแห่งองค์กร !”	 http://www.matichon.co.th/news_ 

detail.php?	newsid=1282193818&catid=no	และความเห็นของ	คณิน	บุญสุวรรณ,	รายการ	ประชาธิปไตย 

ท่ีปลายอุโมงค์	ตอน	“ประเทศนี้	ไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน”,	http://www.pchanneltv.com/know- 

ledge-id6771.html

	 เมื่อพนักงานสอบสวน	ผู้รับตรวจ	กระทรวงเจ้าสังกัด	ผู้บังคับบัญชา	หรือผู้ควบคุม

กำากับ	 หรือรับผิดชอบของหน่วยงานรับตรวจได้ดำาเนินการไปประการใดแล้ว	 ให้แจ้งให้คณะ

กรรมการทราบภายในทุกเก้าสิบวัน

	 ในกรณีที่พนักงานสอบสวน	 ผู้รับตรวจ	 กระทรวงเจ้าสังกัด	 ผู้บังคับบัญชา	 หรือ

ผู้ควบคุมกำากับหรือรับผิดชอบของหน่วยงานรับตรวจไม่ดำาเนินการภายในระยะเวลาอัน

สมควร	ให้คณะกรรมการรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรี	

	 (5)	 กรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะมีผู้กระทำาการ

โดยมิชอบ	 เป็นเหตุให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ของหน่วยรับตรวจต้องเสียหาย	 หรือ

ให้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร		สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจประเมินความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น	 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด	 เพื่อรายงานให้สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	

และคณะรัฐมนตรีทราบ	

	 (6)	 ให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อ 

สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในทุกด้าน	 เว้นแต่ในเรื่องหรือข้อที่ตรวจพบนั้น	 ผู้ว่าการ

โดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมายห้าม

มิให้เปิดเผย	รายงานดังกล่าวเมื่อผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะ

รัฐมนตรีแล้ว	ให้เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชนได้	

	 (7)	 กรณีที่ปรากฏว่ามีความจำาเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	

หรือคณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทันเหตุการณ์		สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จะทำารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และคณะรัฐมนตรี	 เป็น

รายงานระหว่างปี	เมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได้	

	 (8)	 เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับรายงานแล้ว	ให้จัดส่ง 

รายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร	หรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 

แล้วแต่กรณี	 ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 เพื่อพิจารณา

ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป

2. สภาพปัญหา

 2.1	 ปัญหาบางประการของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดิน

	 (1)	 ปัญหาการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

	 ขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น	 ได้กล่าวโดยสรุปไปแล้วใน

หัวข้อที่	 2	 เรื่องโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ทั้งนี้	 กระบวนการดังกล่าว	 

จะต้องดำาเนินไปภายใต้บทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ. 2550	 มาตรา	

301	 ซึ่งระบุว่า	 ให้ดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน 

แผ่นดินภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป 

คร้ังแรกตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี	โดยในบทเฉพาะกาล	มาตรา	301	ยังได้บัญญัติไว้ว่า 

โดยที่ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็น 

ผู้ใช้อำานาจหน้าท่ีแทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ซึ่งส่งผลให้ผู้ดำารงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำาหน้าที่ทั้งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินควบคู่กันไป	 เป็นลักษณะให้บุคคลผู้เดียวดำารงตำาแหน่ง

ระดับสูงและทำาหน้าที่เสมือนหนึ่งคณะกรรมการ	 ซึ่งมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม

ของบทบัญญัติดังกล่าว		36 

	 ต่อมาได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้ึน	เพ่ือระบุรายละเอียดเร่ืองสำาคัญ	เช่น	คุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม	และการพ้นจากตำาแหน่ง 

ของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ก็ตกไปโดยคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 เพราะเหตุจากมีการลงมติโดยไม่ถูกต้องตามบท 

บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 ทำาให้ในปัจจุบันการตรวจเงินแผ่นดินของไทยจึงเป็นไปตามพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ. 2542	 ซึ่งออกตามความใน

มาตรา	 312	 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ. 2540	 ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ. 2550	 โดยไม่มีการดำาเนินการเพ่ือให้ได้มา 
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37	 ดูคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	 3/2551	 เรื่อง	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน	พ.ศ.	....	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	141
38	 โปรดดู	 วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	 51/2554	 ประกอบคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	 ในวันที่	 27	

กันยายน	2555	ตามคดีหมายเลข	ดำาที่	อ.1075/2553	คดีหมายเลขแดงที่	อ.472/2555
39	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.2542	มาตรา39	(2)	ก

ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำาหน้าที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

 แต่ปัญหาทวีความซับซ้อนเม่ือตำาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินน้ันได้ว่างลง	เน่ืองจาก 

ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเดิมท่ีปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนตามประกาศคณะปฏิรูป 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่	 12	 เรื่อง	

ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป	ลงวันที่	20	กันยายน	 

พ.ศ. 2549	 37	 	 ได้พ้นจากตำาแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ	 65	 ปีบริบูรณ์ตั้งแต่	 พ.ศ. 2553	 38 

ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนได้และจากข้อขัดข้องในการดำาเนินการสรรหา

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กล่าวมาแล้ว	 ได้ส่งผลถึงการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดินด้วย	เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้กำาหนด 

ให้ใช้วิธีการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 เมื่อยังมิได้มีการดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และไม่มีผู้ดำารง

ตำาแหน่ง	“เสมือน”	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ	จึงยัง 

มิได้มีการดำาเนินการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยเช่นกัน	 ทำาให้ใน

ขณะนี้	 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 จึงต้องหน้าที่รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจนถึง

ปัจจุบัน	โดยทั้งองค์กรตรวจเงินแผ่นดินของไทย	ไม่มีทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	และ

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่เลย

	 (2)	 ปัญหาอำานาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการกระทำาที่

เป็นการทุจริต

	 อำานาจการดำาเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น	มีความซ้ำาซ้อนและไม่สอดคล้องกันบางประการ	เช่น 

อำานาจในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน	 ทรัพย์สินอื่น	 หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน	 ซึ่ง

เป็นอำานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น	39	ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 

เก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ. 2542	มาตรา	14	ก็กำาหนดให้คณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ก็มีอำานาจในการตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียนว่า 

การดำาเนินการซ้ือ	การจ้าง	การแลกเปล่ียน	การเช่า	การจำาหน่ายทรัพย์สิน	การได้รับสัมปทาน 

หรือการได้รับสิทธิใดๆ	 ของหน่วยงานของรัฐ	 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นกัน	

หรือกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั้น	 ทั้งคณะ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

ต่างก็มีอำานาจในการตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวเช่นกัน	 (คณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม 

รัฐธรรมนูญ,	2549:	96)

	 (3)		ปัญหาการดำาเนินการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

	 แม้จะมีความพยายามสร้างกลไกการวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 โดยการก่อต้ัง 

คณะกรรมการวินัยการเงินและการคลังท่ีเป็นอิสระ	 แต่เร่ืองดังกล่าวถือว่าเป็นเร่ืองใหม่สำาหรับ 

ประเทศไทยท่ีเพ่ิงจะมีศาลปกครองแยกจากศาลยุติธรรม	 การเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานทาง 

ปกครองกับการทำาหน้าท่ีของท้ังศาลปกครองและกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ที่มีลักษณะเป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองของกระบวนการตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยเฉพาะนั้น	 ย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เป็นปกติ	 ได้แก่	 ปัญหาการกำาหนดองค์ประกอบ

และลักษณะความผิดท่ีมีลักษณะแคบหรือกำาหนดรายละเอียดจนไม่อาจเอาผิดได้ปัญหากรอบ

อำานาจในการสอบสวนและรวบรวมข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำานวนที่มีอยู่อย่าง

จำากัด	เป็นต้น	(วัชรีย์	ศิริประเสริฐ,	2550:	50-53)

3. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

	 3.1	ความท้าทายของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดิน	(บรรเจิด	สิงคะเนติ,	2556)

	 (1)	 ความท้าทายกับการได้มาของผู้นำาองค์กร	 ทั้งในระดับคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 การที่ไม่สามารถดำาเนินการหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่งสำาคัญในองค์กรอิสระที่

รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้	ทำาให้การดำาเนินงานของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถเป็นไป

ได้อย่างเต็มรูปแบบตามภาระหน้าที่ที่กำาหนดไว้	 และจะเป็นปัญหาในเชิงการปฏิบัติงานของ

สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป	เน่ืองจากไม่มีฝ่ายท่ีจะบริหารนโยบายระดับสูงของหน่วยงาน 

โดยเฉพาะขณะนี้	 แทบจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็น	 “สุญญากาศ”	 ทางองค์อำานาจขององค์กร

ตรวจเงินแผ่นดิน	 เรื่องนี้จึงเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบดำาเนินการให้สำาเร็จลุล่วง

ให้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะการเร่งตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดินตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	กำาหนดไว้ให้เร็วที่สุด
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	 (2)	ความท้าทายกับการกำาหนดบทบาทของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดิน

	 ปัญหาการใช้อำานาจขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินและองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น

นั้นแม้จะมีความซ้ำาซ้อนกันอยู่	 แต่โดยหลักการของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมิได้มีหลักการว่า

องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นที่มีอำานาจในการตรวจสอบเรื่องทุจริต	 แต่ประเด็นท้าทายสำาคัญ

อยู่ท่ีการวางบทบาทของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินว่า	ควรวางบทบาทในระบบการตรวจสอบ 

อย่างไร	 และควรจะมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีอำานาจใกล้เคียงกันอย่างไร	

นอกจากนี้	การสร้างความเป็นอิสระขององค์กรก็มีความสำาคัญ	ทั้งในทางการดำาเนินงานและ 

ในทางงบประมาณแก่องค์กร	เพราะจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 (3)	ความท้าทายในการพัฒนางานด้านวินัยทางงบประมาณและการคลัง

	 การดำาเนินการด้านวินัยทางงบประมาณและการคลัง	ถือเป็นภารกิจสำาคัญอย่างหน่ึง 

ซึ่งได้มีการก่อตั้งขึ้นในองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาจากสถิติจำานวนเรื่อง 

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตั้งแต่	พ.ศ.	2545-255...	พบว่ามีจำานวนเพียง	697	

เรื่อง 40	 ซึ่งถือว่ามีจำานวนน้อยมาก	 เมื่อประกอบกับปัญหาในการดำาเนินงานที่ได้กล่าวมา

แล้วก่อนหน้านี้	 จึงเป็นความท้าทายของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินที่จะต้องเร่งการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจสำาหรับบุคลากรของสำานักงานในเรื่องงานวินัยทางการเงินและการคลัง		

พัฒนาเกณฑ์เรื่องความผิดวินัยทางการเงินและการคลังให้ชัดเจนและครอบคลุม	พัฒนาเรื่อง

วิธีพิจารณาให้รวดเร็ว	 แต่ไม่กระทบสิทธิของคู่กรณี	 และพัฒนาบุคลากรส่วนของงานวินัย

ทางการเงินและการคลังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

	 หลักสำาคัญท่ีทำาให้ระบบการตรวจเงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพ	ประชาชนมีความม่ันใจ 

ในการใช้จ่ายเงินของรัฐว่าดำาเนินการไปอย่างถูกต้อง	คือหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินต้องเป็น

องค์กรที่มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลาง	 ซึ่งปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะดังกล่าว	

จำาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสะท้อนปรัชญาและเกื้อหนุนให้การดำาเนินงานเป็นไปได้อย่าง

สะดวก	 และต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสม	 และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นที่

ยอมรับ	 ทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่า	 ปัญหาและความท้าทายที่กล่าวมานับตั้งแต่การก่อตั้ง 

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินยุคหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 

ยังคงอยู่เพียงในขั้นต้นของการสร้างองค์กรตรวจเงินแผ่นดินที่พึงประสงค์	 และต้องเสียเวลา

กับกระบวนการขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในองค์กรดังกล่าว	 ทำาให้องค์กร 

ตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถทำางานได้อย่างเต็มที่	ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

40				ข้อมูลจากสำานักวินัยทางการเงินและการคลัง	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	http://dfmo.oag.go.th/t0

4. สรุปและข้อเสนอแนะ

	 กฎหมายต้องออกแบบให้การตรวจเงินแผ่นดินกระทำาโดยคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง	 เพื่อเจตนารมณ์ที่จะให้การ

ตรวจสอบขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างจากองค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 คือ

แยกอำานาจในการตรวจสอบออกจากอำานาจในการพิจารณาผลการตรวจเพ่ือถ่วงดุลและคาน 

อำานาจซึ่งกันและกัน	เป็นการป้องกันการลุแก่อำานาจ	(Abuse	of	Power)

	 2.	 คำาว่า	 “การตรวจเงินแผ่นดิน”	 มีความหมายเฉพาะเจาะจงในทางเทคนิคของ

วิชาชีพการร่างกฎหมาย	 จะต้องมีความเข้าใจเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินอย่างถ่องแท้	 เพราะ

การตรวจเงินแผ่นดินมีทั้งเรื่องของการกำาหนดนโยบาย	การกำาหนดมาตรฐาน	 /	มาตรการ

กระบวนการตรวจสอบ	 การรายงานผลการตรวจสอบ	 การพิจารณาผลการตรวจสอบ	 และ

การแจ้งผลการพิจารณา	ดังนั้น	กฎหมายที่จะออกต้องชัดเจนว่าฝ่ายใดจะรับผิดชอบด้านใด

	 3.	 คุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีครบท้ังด้านการเงิน 

การบัญชี	 นิติศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 การปกครอง	 เพ่ือความถ่ีถ้วนในการ

พิจารณาผลการตรวจ	และที่สำาคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน	และ

ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียวเพื่อตัดลดทอนอำานาจ

	 4.	 ความรับผิดชอบต่อการตรวจเงินแผ่นดินครอบคลุมกว้างขวางทั้งการตรวจสอบ

ด้านการเงิน	(Financial	Audit)	การตรวจสอบประเมินผล	(Performance	Audit)	การตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี	(Compliance	Audit)	การตรวจสอบ 

การจัดเก็บรายได้	 (Revenue	 Audit)	 และเมื่อพบกรณีผิดปกติก็ดำาเนินการตรวจสอบสืบสวน	

(Investigate	Audit)	ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องมีความรู้ความสามารถสูง 

และรอบรู้ด้านหลักๆ	เช่น	การเงินการบัญชีและกฎหมาย

	 5.	 เพ่ือเหตุผลแห่งความยุติธรรม	ผลการตรวจสอบท่ีกำากับดูแลโดยผู้ว่าการตรวจเงิน 

แผ่นดิน	 แล้วนำาผลการตรวจสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 หากเข้าสู่ 

หลักเกณฑ์ที่กำาหนด	ข้อตรวจพบนั้นก็นำาสู่ศาลวินัยบัญชีงบประมาณการเงินและการคลังโดย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจนั้นทำาหน้าที่เป็นอัยการทนายแผ่นดินนำาสู่การพิจารณาของ

ตุลาการศาลบัญชีฯ

	 6.	 เรื่องวินัยทางบัญชีงบประมาณการเงินและการคลังเป็นเรื่องเฉพาะผู้พิจารณา

จะต้องมีความชำานาญพิเศษและประสบการณ์โดยตรง	 หากให้องค์กรอื่นที่ไม่มีความชำานาญ

และประสบการณ์มาทำาหน้าที่พิจารณา	 อาจทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดปัญหาใน 

การพิจารณาคดีต้องเรียนรู้ในหลักของกฎหมายระเบียบข้อบังคับทางการบัญชีการงบประมาณ 

การเงินการคลังทำาให้เกิดความล่าช้าไม่ชัดเจน



162        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

	 7.	 ศาลชำานัญการพิเศษจะเปิดโอกาสให้คู่ความมีโอกาสนำาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ 

ในคดีและคำาพิพากษาของศาลจะต้องแสดงเหตุผลที่ประกอบเสมอ

	 8.	 การนำาเรื่องขึ้นสู่ศาลชำานาญการเฉพาะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 เพราะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์การกระทำา 

ผิดวินัยทางบัญชีงบประมาณการเงินและการคลัง	และตุลาการศาลเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด	ซ่ึงจะ 

เป็นการแยกและคานอำานาจซึ่งกันและกัน	 หากคู่คดีไม่พอใจในผลการวินิจฉัยสามารถนำา

อุทธรณ์ต่อศาลวินัยทางบัญชีงบประมาณการเงินและการคลังสูงสุดต่อไปได้

	 9.	 คำาพิพากษาของศาลชำานาญการพิเศษจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการและพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องว่า	 การกระทำาเกี่ยวกับการบัญชีการงบประมาณ

การเงินและการคลังในลักษณะใดบ้างที่เป็นความผิด	ซึ่งจะเป็นการป้องกันการกระทำาผิดใน

ลักษณะเดียวกันได้อีกคล้ายกับคำาวินิจฉัยของศาลภาษีอากรหรือศาลแรงงาน


