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7
องค์กรอัยการ

ณวัฒน์ ศรีปัดถา
 

ตำ�แหน่งอัยก�รนี้ แต่เดิมเรียกว่� “ยกกระบัตร” ทำ�หน้�ที่สอดส่องอรรถคดีคว�มหัวเมือง 

และสอดส่องดีร้�ยของเจ้�เมือง และกรมก�รเมือง ตำ�แหน่งยกกระบัตร เริ่มในสมัยกรุงศรี 

อยุธย� และดำ�รงอยู่ต่อม�จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยในสมัยรัชก�ลท่ี 5 ประเทศ 

ไทยได้เริ่มมีก�รเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงปฏิรูประบบกฎหม�ยและก�รปกครองประเทศ ให้มี 

ม�ตรฐ�นคล้�ยกับประเทศตะวันตก เพ่ือใช้เป็นข้อต่อรองขอยกเลิกสิทธิสภ�พนอกอ�ณ�เขต 

และแก้ไขคว�มบกพร่องของวิธีพิจ�รณ�คดีที่ล้�สมัยไม่เป็นธรรมของศ�ลไทยในขณะน้ันโดย

รัชก�ลท่ี 5 จึงได้มีพระร�ชดำ�ริให้จัดก�รแก้ไขประเพณีก�รชำ�ระคว�มในปี ร.ศ.103 เป็นต้นม� 

โดยมีก�รจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีน�คม ร.ศ.110 ก�รประก�ศใช้กฎหม�ย 

สำ�คัญหล�ยฉบับอ�ทิ “กฎหม�ยลักษณะอ�ญ� ร.ศ.127” ซึ่งถือเป็นประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

ฉบับแรกของประเทศไทย มีก�รประก�ศใช้ “พระร�ชบัญญัติลักษณะพย�น ร.ศ.113” นำ�

หลักก�รพิจ�รณ�คดีและก�รสืบพย�นในศ�ลของต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะของอังกฤษม�ใช้

โดยมีก�รตั้งกรมอัยก�ร เมื่อวันที่ 1 เมษ�ยน ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ต่อม�พระบ�ทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัวจึงได้มีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ ให้รวมอัยก�รหัวเมืองกับ 

อัยก�รกรุงเทพฯ ต�มประก�ศรวมพนักง�นอัยก�ร ลงวันที่ 11 มีน�คม 2458 ให้เข้�ไว้ใน 

กรมอัยก�ร กระทรวงยุติธรรม และเปล่ียนตำ�แหน่งอัยก�รหัวเมืองท่ีเรียกว่� ยกกระบัตรมณฑล 

และยกกระบัตรเมือง เป็นอัยก�รมณฑลและอัยก�รเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2459 

และต่อม�ในวันท่ี 15 กรกฎ�คม 2472 จึงได้มีก�รรวมอัยก�รพระนครบ�ลน้ีเข้�ในกรมอัยก�ร 

ต�มประก�ศเรื่องเลิกอัยก�รพระนคร อัยก�รไทยได้รวมม�ขึ้นอยู่ที่เดียวกันในกรมอัยก�ร

หมดทุกแห่งทุกประเภท
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 ในปี พ.ศ.2465 ได้มีพระบรมร�ชโองก�รให้โอนกรมอัยก�รจ�กกระทรวงยุติธรรม

ไปสังกัดกระทรวงมห�ดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2465 ต่อม�ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง

ก�รปกครองม�เป็นแบบประช�ธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเม่ือ พ.ศ.2475 ปร�กฏว่�ได้มีพระร�ช 

บัญญัติและพระร�ชกฤษฎีก�ขึ้นใหม่หล�ยฉบับ อันเป็นก�รจัดระเบียบบริห�รร�ชก�รและ

ก�รแบ่งส่วนร�ชก�รของกรมอัยก�ร หลังจ�กนั้นกรมอัยก�รก็ได้มีก�รพัฒน�จัดรูปองค์กร

แก้ไขก�รแบ่งส่วนร�ชก�รเรื่อยม�เพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมยิ่งขึ้น ให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง

และขย�ยตัวของง�น มีก�รจัดตั้งหน่วยง�นเพิ่มขึ้นทั้งในร�ชก�รบริห�รส่วนกล�งและส่วน

ภูมิภ�ค กองอัยก�รได้เปลี่ยนเป็นกองที่ปรึกษ�อัยก�ร เขตได้เปลี่ยนเป็นสำ�นักง�นอัยก�ร

เขต อัยก�รจังหวัดได้เปลี่ยนเป็นที่ทำ�ก�รอัยก�รจังหวัด โดยได้มีพระร�ชกฤษฎีก�แบ่งส่วน

ร�ชก�รออกม�หล�ยฉบับ จนถึงพระร�ชกฤษฎีก�แบ่งส่วนร�ชก�รกรมอัยก�ร กระทรวง

มห�ดไทย พุทธศักร�ช 2531 ซ่ึงเป็นฉบับสุดท้�ย ขณะท่ีกรมอัยก�รสังกัดกระทรวงมห�ดไทย 

ซึ่งร�ชก�รบริห�รส่วนกล�งมีหน่วยง�นเพิ่มขึ้นเป็น 17 หน่วยง�น โดยจัดตั้งกองคดีต่�งๆ

เพิ่มขึ้น รวมทั้งสำ�นักง�นคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือท�งกฎหม�ยแก่ประช�ชน ร�ชก�ร

บริห�รส่วนภูมิภ�คเพิ่มขึ้นเป็น 4 หน่วยง�น มีที่ทำ�ก�รอัยก�รจังหวัด, ที่ทำ�ก�รอัยก�ร

ประจำ�ศ�ลแขวง ที่ทำ�ก�รอัยก�รประจำ�ศ�ลคดีเด็กและเย�วชนจังหวัด และที่ทำ�ก�รอัยก�ร

ประจำ�ศ�ลจังหวัดก�รแบ่งส่วนร�ชก�รของกรมอัยก�รเป็นดังนี้เรื่อยม�  41

 ก�รท่ีกรมอัยก�รได้สังกัดอยู่ในกระทรวงมห�ดไทยน้ัน ได้ก่อให้เกิดปัญห�ข้อขัดข้อง 

หล�ยประก�ร นอกจ�กนั้น องค์กรอัยก�รในหล�ยประเทศได้รับก�รรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

ซึ่งเป็นกฎหม�ยสูงสุดของประเทศนั้นๆ เช่นเดียวกับองค์กรตุล�ก�ร ดังได้กล่�วแล้ว ดังนั้น 

คณะรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยแห่งช�ติจึงได้มีประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยแห่งช�ติ 

ฉบับท่ี 47 และฉบับท่ี 49 ลงวันท่ี 28 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.2535 แยกกรมอัยก�รออกจ�กกระทรวง 

มห�ดไทยไปเป็นหน่วยง�นร�ชก�รอิสระไม่สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใด 

แต่อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของน�ยกรัฐมนตรีโดยตรง กับเปลี่ยนชื่อจ�ก “กรมอัยก�ร” เป็น 

“สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด” และเปลี่ยนชื่อตำ�แหน่ง “อธิบดีกรมอัยก�ร” และ “รองอธิบดีกรม 

อัยก�ร” เป็น “อัยก�รสูงสุด” และ “รองอัยก�รสูงสุด” ต�มลำ�ดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปรับปรุงระบบก�รบริห�รง�นยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับง�นอัยก�รให้มีคว�มเป็นอิสระ เพื่อ 

ให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีเพ่ิมม�กข้ึน และเพ่ือมิให้อิทธิพลท�งก�รเมืองก้�วก่�ย 

ก�รดำ�เนินคดี นอกจ�กน้ัน ยังได้เปล่ียนแปลงโครงสร้�งท�งก�รบริห�รง�นบุคคลต�มพระร�ช 

บัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร พ.ศ.2521 โดยกำ�หนดให้ประธ�นกรรมก�รอัยก�รม�

จ�กก�รเลือกตั้งโดยข้�ร�ชก�รอัยก�รโดยตรง ก็เพื่อให้ก�รบริห�รง�นบุคคลของข้�ร�ชก�ร

อัยก�รเป็นอิสระและปลอดจ�กก�รเมือง ต่อม�ต�มพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ.2545 ม�ตร� 46 กำ�หนดให้สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดยังคงเป็นส่วนร�ชก�รเทียบเท่� 

กรม และไม่สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใด แต่ให้อยู่ภ�ยใต้บังคับบัญช�ของ 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง โดยในส่วนของประธ�นกรรมก�รอัยก�รยังคงม�จ�กก�รเลือกตั้ง

ของข้�ร�ชก�รอัยก�รเช่นเดิม (กิตติพงษ์ กิตย�รักษ์, 2552: 28-29)

 ต่อม� รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 หมวด 11 ส่วนที่ 2  

ได้บัญญัติให้องค์กรอัยก�รเป็นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ ประเภทองค์กรอื่นต�มรัฐธรรมนูญ 

โดยในม�ตร� 255 บัญญัติว่�

 “พนักงานอัยการมีอำานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่า

ด้วยอำานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น     

 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดย

เที่ยงธรรม     

 การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำาแหน่งต้องเป็นไปตามมติของคณะ

กรรมการอัยการและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา     

 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด

 องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 

และการดำาเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ     

 พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำานอง

เดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ท้ังต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 

หรือกระทำากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ 

แห่งตำาแหน่งหน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือ

ดำารงตำาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท 

 ให้นำาบทบัญญัติมาตรา 202 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

1. เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่

 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ได้เปลี่ยนแปลงสถ�นะของ 

องค์กรอัยก�รจ�กส่วนร�ชก�รระดับเทียบเท่�กรม ไปเป็นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญซึ่งไม่สังกัด 

รัฐบ�ล ห�กแต่มีหน่วยธุรก�รที่เป็นอิสระในก�รบริห�รง�นบุคคล ก�รงบประม�ณ และก�ร 

ดำ�เนินก�รอื่น โดยมีอัยก�รสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญช�สูงสุดขององค์กรอัยก�ร (กิตติพงษ์  

กิตย�รักษ์, 2552: 31) และต่อม�ได้มีก�รตร�พระร�ชบัญญัติองค์กรอัยก�รและพนักง�น
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อัยก�ร พ.ศ. 2553 และพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ช�ก�รฝ่�ยอัยก�ร พ.ศ. 2553 ขึ้น 

(ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 127 / ตอนที่ 75 ก / 7 ธันว�คม 2553) ให้สอดคล้องบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญข้�งต้น 

	 1.1	โครงสร้างและอำานาจหน้าที่ขององค์กรอัยการ

 ต�มพระร�ชบัญญัติองค์กรอัยก�รและพนักง�นอัยก�ร พ.ศ.2553 ม�ตร� 7 กำ�หนด 

ให้องค์กรอัยก�รประกอบด้วยคณะกรรมก�รอัยก�ร (ก.อ.) อัยก�รสูงสุดและพนักง�นอัยก�รอ่ืน 

โดยมีสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดเป็นหน่วยธุรก�ร และให้ข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร อันได้แก่ ข้�ร�ชก�ร 

อัยก�รและข้�ร�ชก�รธุรก�รสังกัดสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด

 1.	สำานักอัยการสูงสุด

 เป็นหน่วยธุรก�รขององค์กรอัยก�ร จัดแบ่งหน่วยง�นภ�ยในต�มกฎกระทรวง แบ่ง 

ส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยในกรุงเทพ 

มห�นคร ประกอบด้วยสำ�นักง�นต่�งๆ และในจังหวัดอ่ืนๆ ประกอบด้วยสำ�นักง�นอัยก�รเขต 

รวม 9 เขต สำ�นักง�นคดีศ�ลสูงเขต สำ�นักง�นคดีแรงง�นเขต สำ�นักง�นคดีปกครองจังหวัด 

และสำ�นักง�นอัยก�รจังหวัด (กิตติพงษ์ กิตย�รักษ์, 2552: 76-77)

 สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดมีอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติองค์กร

อัยก�รและพนักง�นอัยก�รพ.ศ. 2553 ม�ตร� 23 ดังนี้ 42

 (6) ดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร 

ฝ่�ยอัยก�ร

 (7) ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นของรัฐในก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมก�ร

รักษ�ผลประโยชน์ของรัฐและประช�ชน

 (8) ติดต่อและประส�นง�นกับองค์กรหรือหน่วยง�นต่�งประเทศเกี่ยวกับ

เรื่องที่อยู่ในอำ�น�จและหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รหรือสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด

 (9) ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จและหน้�ที่ของ

พนักง�นอัยก�รหรือสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดในก�รตรวจร่�งสัญญ�ต�ม (2) และ (3) 

ให้สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดมีหน้�ที่รักษ�ประโยชน์ของรัฐ ในก�รนี้ สำ�นักง�นอัยก�ร

สูงสุดมีหน้�ที่ร�ยง�นรัฐบ�ลหรือหน่วยง�นของรัฐต�ม (2) หรือนิติบุคคลต�ม (3) 

ที่เป็นคู่สัญญ�ให้ทร�บถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์ ข้อเสียเปรียบหรือ

ข้อที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่รัฐ

 (1) ให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนในก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยรวมตลอด 

ทั้งในก�รคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชน และก�รให้คว�มรู้ท�ง

กฎหม�ยแก่ประช�ชน

 (2) ให้คำ�ปรึกษ� และตรวจร่�งสัญญ�หรือเอกส�รท�งกฎหม�ยให้แก่

รัฐบ�ล และหน่วยง�นของรัฐ

 (3) ให้คำ�ปรึกษ�และตรวจร่�งสัญญ�หรือเอกส�รท�งกฎหม�ยให้แก่

นิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยง�นของรัฐ แต่ได้มีพระร�ชบัญญัติหรือพระร�ชกฤษฎีก� 

จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ต�มที่เห็นสมควร

 (4) ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รบังคับคดีแพ่ง หรือคดีปกครองแทนรัฐบ�ล

หรือหน่วยง�นของรัฐ ซึ่งพนักง�นอัยก�รได้รับดำ�เนินคดีให้

 (5) ดำ�เนินก�รต�มที่คณะรัฐมนตรีร้องขอเว้นแต่ก�รดำ�เนินก�รนั้นจะ

ขัดต่อง�นในหน้�ที่ หรืออ�จทำ�ให้ขัดต่อคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ

พนักง�นอัยก�ร

 2.	อัยการสูงสุด

 ท้ังข้�ร�ชก�รอัยก�รและข้�ร�ชก�รธุรก�รสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด มีอัยก�รสูงสุดเป็น 

ผู้บังคับบัญช�สูงสุดในองค์กรอัยก�ร โดยต�มพระร�ชบัญญัติองค์กรอัยก�รและพนักง�น

อัยก�ร พ.ศ. 2553 ม�ตร� 27 กำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของอัยก�รสูงสุดไว้ดังนี้

 “(1) กำาหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานักงาน

อัยการสูงสุดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ 

ราชการของสำานักงานอัยการสูงสุด

 (2) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการและบริหาร 

งานบุคคลของสำานักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนและ 

ประเพณีปฏิบัติของราชการ

 (3) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการพัสดุของสำานัก 

งานอัยการสูงสุด 

 ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง  อัยการสูงสุดอาจมอบอำานาจให้รอง

อัยการสูงสุด หรือข้าราชการฝ่ายอัยการผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

 ให้อัยการสูงสุดโอยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอำานาจออกระเบียบเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สินและการพัสดุของสำานักงานอัยการ

สูงสุด”
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 ผู้จะได้รับก�รแต่งตั้งเป็นอัยก�รสูงสุดจะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กวุฒิสภ� และ 

ประธ�นวุฒิสภ�เป็นผู้ลงน�มรับสนองพระบรมร�ชโองก�รแต่งต้ังอัยก�รสูงสุด ต�มท่ีรัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 255 วรรคส�มและสี่ บัญญัติไว้ ในขณะที่ 

ก�รแต่งต้ังและก�รให้พ้นจ�กตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รอัยก�รอ่ืนน้ัน เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติ 

ระเบียบข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นไปในแนวท�งเดียวกันกับก�รเข้�สู่ตำ�แหน่ง

ของผู้พิพ�กษ�และตุล�ก�ร โดยกำ�หนดให้น�ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำ�กับ บังคับบัญช�

มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินก�รบริห�รง�นบุคคลต�มกฎหม�ยดังกล่�วอยู่ 

(วัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่, 2552 : 7) 

	 3.	คณะกรรมการอัยการ

 ก�รบริห�รง�นบุคคลในส่วนของข้�ร�ชก�รอัยก�รมีลักษณะพิเศษ โดยข้�ร�ชก�ร

อัยก�รมีบัญชีเงินเดือนแยกต่�งห�ก และมีคณะกรรมก�รอัยก�ร (ก.อ.) เป็นผู้รับผิดชอบใน

ก�รบริห�รง�นบุคคล ทั้งนี้เพื่อเป็นม�ตรก�รปกป้องและคุ้มครองคว�มเป็นอิสระและคว�ม

เป็นกล�งของข้�ร�ชก�รอัยก�รในก�รปฏิบัติหน้�ที่พนักง�นอัยก�ร ไม่ให้ถูกอำ�น�จท�งก�ร

เมืองหรืออิทธิพลใดๆ ม�แทรกแซง จูงใจหรือเบี่ยงเบนดุลยพินิจในก�รสั่งคดีและก�รปฏิบัติ

หน้�ที่พนักง�นอัยก�รดังกล่�วรวมช่วยทั้งป้องกันมิให้พนักง�นอัยก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่แสวง 

ห�ประโยชน์อื่น 

 3.1 โครงสร้�งคณะกรรมก�รอัยก�ร

 พระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร พ.ศ. 2553 กำ�หนดโครงสร้�งคณะ 

กรรมก�รอัยก�รไว้ดังนี้ 43

43  ดู  สรุปส�ระสำ�คัญ พระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร พ.ศ.2553 ในเว็บไซต์สำ�นักง�น

อัยก�รพิเศษฝ่�ยพัฒน�กฎหม�ย

ด้�นก�รพัฒน�องค์กร หรือด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ซ่ึงประธ�นและกรรมก�รอัยก�ร 

ทุกคน เป็นผู้เลือกจ�กบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้�ร�ชก�รอัยก�รหนึ่งคน โดย

กรรมก�รอัยก�รผู้ทรงคุณวุฒิมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละสองปี และอ�จได้รับ 

เลือกหรือแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันเกินสองว�ระไม่ได้

 ในก�รประชุมกรรมก�รอัยก�ร ต้องมีกรรมก�รอัยก�รม�ประชุมไม่น้อยกว่� 

8 คนจึงเป็นองค์ประชุม

 (2) กรรมก�รอัยก�ร มีอำ�น�จและหน้�ที่ ดังต่อไปนี้

 (1) ให้คว�มเห็นชอบกรอบอัตร�กำ�ลังและกำ�หนดตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รฝ่�ย 

อัยก�ร

 (2) เป็นเจ้�หน้�ที่ควบคุมก�รเกษียณอ�ยุของข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�รต�ม

กฎหม�ยว่�ด้วยบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

 (3) ออกระเบียบเกี่ยวกับก�รจัดระบบ ก�รแก้ไข และก�รรักษ�ทะเบียน

ประวัติและควบคุมก�รเกษียณอ�ยุของข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร

 (4) ออกระเบียบเกี่ยวกับก�รจัดสวัสดิก�ร ก�รสงเคร�ะห์อื่น เงินเพิ่ม

สำ�หรับตำ�แหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิมค่�ครองชีพช่ัวคร�ว และเงินค่�ตอบแทนพิเศษ 

อื่นแก่ข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร

 (5) กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รก�รจัดลำ�ดับอ�วุโสของข้�ร�ชก�รอัยก�ร

 (6) ออกระเบียบเกี่ยวกับก�รรักษ�ร�ชก�รแทน ก�รปฏิบัติร�ชก�รแทน

และก�รรักษ�ก�รในตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร

 (7) ออกระเบียบเกี่ยวกับก�รร้องทุกข์ของข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร

 (8) พิจ�รณ�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร และ

ก�รส่ังให้ข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�รออกจ�กร�ชก�รต�มท่ีบัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัติน้ี

 (9) ออกระเบียบเกี่ยวกับก�รสรรห� ก�รบรรจุ ก�รแต่งตั้ง ก�รทดลอง

ปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร ก�รโยกย้�ย ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง ก�รรับ 

เงินเดือน ก�รเล่ือนเงินเดือน ก�รรักษ�จริยธรรม ก�รออกจ�กร�ชก�ร ก�รคุ้มครอง 

ระบบคุณธรรม และก�รจัดระเบียบข้�ร�ชก�รธุรก�ร

 (10) แต่งตั้งอนุกรรมก�ร บุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อพิจ�รณ�หรือปฏิบัติ

ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งต�มที่ ก.อ. มอบหม�ย

 (1) คณะกรรมก�รอัยก�รประกอบด้วย อัยก�รสูงสุดเป็นประธ�น รอง

อัยก�รสูงสุดต�มลำ�ดับอ�วุโสจำ�นวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมก�รอัยก�รโดยตำ�แหน่ง 

กรรมก�รอัยก�รผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนหกคน ซึ่งข้�ร�ชก�รอัยก�รชั้น 2 ขึ้นไปเป็น 

ผู้เลือกจ�กข้�ร�ชก�รอัยก�รช้ัน 6 ข้ึนไป และมิได้เป็นกรรมก�รอัยก�รโดยตำ�แหน่ง 

อยู่แล้วส�มคน และเลือกจ�กผู้รับบำ�เหน็จหรือบำ�น�ญซ่ึงเคยรับร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�ร 

อัยก�รแล้วส�มคน กรรมก�รอัยก�รผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจ�วุฒิสภ�สองคน 

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหนึ่งคน และกรรมก�รอัยก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นงบประม�ณ 
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 1.2	อำานาจหน้าที่ขององค์กรอัยการ

 อำ�น�จหน้�ท่ีหลักของพนักง�นอัยก�รน้ันม�จ�กพระร�ชบัญญัติองค์กรอัยก�รและ 

พนักง�นอัยก�ร พ.ศ. 2553 ซึ่งเกี่ยวพันกับกระบวนพิจ�รณ�ที่กำ�หนดไว้ประมวลกฎหม�ย

วิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� และประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง พระร�ชบัญญัติจัดตั้ง 

ศ�ลปกครองและวิธีพิจ�รณ�คคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นอกจ�กน้ี ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่ง 

และพ�ณิชย์ ตลอดจนพระร�ชบัญญัติต่�งๆ หล�ยฉบับ รวมทั้งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

จ�กหลักเกณฑ์ที่กล่�วม� อ�จจำ�แนกองค์กรอัยก�รไทยมีอำ�น�จหน้�ที่หลักต�มกฎหม�ย 3 

ประก�ร และอำ�น�จหน้�ที่ที่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้แก่ 44

 (1) ก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมในคดีอ�ญ� ซึ่งอ�จแบ่งได้เป็น

 (1.1)  อำ�น�จหน้�ท่ีของพนักง�นอัยก�รในก�รสอบสวนหรือค้นห�คว�มจริงในข้ันตอน 

ก�รสอบสวนคดีอ�ญ� ในกรณีคว�มผิดต�มกฎหม�ยไทยได้กระทำ�ลงนอกอ�ณ�จักรไทย 

ก�รชันสูตรพลิกศพ ก�รจดบันทึกกรณีผู้ต้องห�ผู้เสียห�ยหรือพย�นเป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี 

ก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นเพื่อก�รย่ืนคำ�ร้องต่อศ�ลขอให้รื้อฟื้นคดีอ�ญ�ขึ้นพิจ�รณ�ก�ร

สอบสวนคดีพิเศษ และก�รแสวงห�ข้อเท็จจริงและรวบรวมเพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินก�ร

กรณีประเทศไทยร้องขอให้ประเทศอื่นส่งผู้ร้�ยข้�มแดนม�ให้ เป็นต้น

 (1.2) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รกลั่นกรองตรวจสอบก�รสอบสวนคดี

อ�ญ�และสั่งคดีอ�ญ�ก่อนชั้นพิจ�รณ�ของศ�ล ในกรณีสั่งให้พนักง�นสอบสวนดำ�เนินก�ร

สอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพย�นคนใดม�ให้ซักถ�มเพื่อสั่งต่อไป เปรียบเทียบคดีแทนก�รที่จะ

ส่งตัวผู้ต้องห�ม�ยังพนักง�นอัยก�รในกรณีที่มีคำ�สั่งฟ้องสั่งให้คืนสิ่งของที่ยึดไว้ พิจ�รณ�คำ�

คัดค้�นของพย�นในก�รขอปล่อยชั่วคร�วผู้ต้องห�หรือจำ�เลย สั่งให้งดก�รสอบสวน สั่งฟ้อง

หรือไม่ฟ้องในคดีต่�งๆ

 (1.3) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รยื่นคำ�ฟ้องและคำ�ร้อง และดำ�เนินคดี

อ�ญ�ในศ�ล โดยก�รดำ�เนินก�รต�มบทบ�ทหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในส่วนนี้ เป็นส่วนที่

เปรียบได้ชัดเจนม�กขึ้นว่�เป็นก�รดำ�เนินบทบ�ทหน้�ที่ “ทน�ยแผ่นดิน” โดยก�รยื่นคำ�ฟ้อง

หรือคำ�ร้องต่อศ�ลในคดีอ�ญ�แทนรัฐ อีกทั้งมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รว่�คว�มในศ�ลโดยนำ�

พย�นหลักฐ�นเข้�สืบต่อศ�ล รวมทั้งให้คว�มช่วยเหลือในก�รพิสูจน์คว�มจริงในคดีนั้น เพื่อ

ให้ศ�ลส�ม�รถพิจ�รณ�พิพ�กษ�ได้อย่�งถูกต้องและเป็นธรรม ซ่ึงมีก�รทำ�หน้�ท่ีหล�กหล�ย 

เช่น

• ฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ลชั้นต้น ตลอดจนฟ้องอุทธรณ์ ฟ้องฎีก� และแก้ฟ้องอุทธรณ์  

แก้ฟ้องฎีก� 

• ย่ืนทำ�ขอร้องขอให้ศ�ลทำ�ก�รไต่สวนและมีคำ�ส่ังในกรณีท่ีคว�มต�ยเกิดข้ึนโดยก�ร 

กระทำ�ของเจ้�พนักง�นซึ่งอ้�งว่�ปฏิบัติร�ชก�รต�มหน้�ที่ หรือต�ยในระหว่�งอยู่

ในคว�มควบคุมของเจ้�พนักง�นซึ่งอ้�งว่�ปฏิบัติร�ชก�รต�มหน้�ที่ 

• ยื่นฟ้องคดีที่ผู้เสียห�ยได้ยื่นฟ้องคดีไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสียเว้นแต่คดีซึ่ง

เป็นคว�มผิดต่อส่วนตัว

• ยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลมีคำ�สั่งให้ขังผู้ต้องห�หรือจำ�เลยไว้ในสถ�นที่อื่นนอกเรือนจำ�

ยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลปล่อยบุคคลที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหม�ย พิจ�รณ�แถลง 

เมื่อศ�ลถ�มว่�จะคัดค้�นประก�รใดหรือไม่ในกรณีที่ผู้ต้องห�หรือจำ�เลยต้องห�

หรือถูกฟ้องในคว�มผิดมีอัตร�โทษจำ�คุกอย่�งสูงเกินสิบปีได้ยื่นคำ�ร้องขอให้ปล่อย

ชั่วคร�วในระหว่�งสอบสวน

• อุทธรณ์กรณีผิดสัญญ�ประกันต่อศ�ล เสนอให้ศ�ลสั่งเรียกประกันทัณฑ์บนจ�ก

ผู้ที่จะก่อเหตุร้�ยให้เกิดภยันตร�ยแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น 

• ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลขอให้รื้อฟื้นคดีอ�ญ�ขึ้นพิจ�รณ�ใหม่

44  สรุปคว�มจ�ก กิตติพงษ์ กิตย�รักษ์ (2552: 33-70)

  (1.4) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลตรวจสอบและ 

มีคำ�สั่งเกี่ยวกับก�รบังคับคดีอ�ญ�ในบ�งกรณี เช่น

• ย่ืนคำ�ร้องขอให้ศ�ลมีคำ�ส่ังให้จำ�คุกในสถ�นท่ีอ่ืนหรือเฉพ�ะวันท่ีกำ�หนดหรือโดย 

วิธีก�รอื่น ต�มหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง สำ�หรับผู้ซึ่งต้องจำ�คุกต�มคำ�พิพ�กษ�ถึง 

ที่สุดที่ได้รับโทษจำ�คุกม�แล้วไม่น้อยกว่�หนึ่งในส�มของกำ�หนดโทษต�มที่ระบุไว้ใน

หม�ยศ�ลที่ออกต�มคำ�พิพ�กษ�นั้น หรือไม่น้อยกว่�สิบปี ในกรณีต้องโทษจำ�คุก

เกินส�มสิบปีขึ้นไปหรือจำ�คุกตลอดชีวิต 

• ยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลปล่อยบุคคลที่ถูกจำ�คุกผิดจ�กคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล

• ร้องขอให้ศ�ลสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้บังคับวิธีก�รเพื่อคว�มปลอดภัย 

• ขอให้ศ�ลแก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนหรือกำ�หนดเงื่อนไข เพื่อคุมคว�มประพฤติใหม่

เมื่อพฤติก�รณ์ที่เกี่ยวแก่ก�รควบคุมคว�มประพฤติได้เปลี่ยนแปลงไปหรือ แถลงให้

ศ�ลทร�บถึงก�รที่ผู้กระทำ�ผิดไม่ปฏิบัติต�มเงื่อนไข เพื่อคุมคว�มประพฤติเพื่อให้

ศ�ลตักเตือนผู้กระทำ�ผิดหรือกำ�หนดก�รลงโทษท่ียังไม่ได้กำ�หนดหรือลงโทษซ่ึงรอไว้ 
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 (1.5) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในด้�นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในท�ง

อ�ญ�และก�รส่งผู้ร้�ยข้�มแดน โดยมีอัยก�รสูงสุดเป็นผู้ประส�นง�นกล�งต�มกฎหม�ย 

ว่�ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในเรื่องท�งอ�ญ� ในก�รส่งผู้ร้�ยข้�มแดนให้ประเทศ 

ผู้ร้องขอและก�รร้องขอให้ส่งผู้ร้�ยข้�มแดน ทั้งนี้ พนักง�นอัยก�รมีอำ�น�จหน้�ที่ดำ�เนินก�ร 

ท�งศ�ลเพ่ือก�รส่งผู้ร้�ยข้�มแดนให้ประเทศผู้ร้องขอ และดำ�เนินก�รเสนอเร่ืองต่อผู้ประส�น 

ง�นกล�ง รวมทั้งจัดทำ�คำ�ร้องขอให้ส่งผู้ร้�ยข้�มแดนกรณีประเทศไทยขอให้ประเทศอื่นส่ง

ผู้ร้�ยข้�มแดนม� 

 (1.6) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ต�มกฎหม�ยพิเศษ

ต่�งๆ เป็นกรณีที่มีพระร�ชบัญญัติหรือพระร�ชกำ�หนดต่�งๆ บัญญัติอำ�น�จหน้�ที่ของ

พนักง�นอัยก�รในก�รยื่นคำ�ร้องในก�รฟ้องคดีอ�ญ�ในเรื่องนั้นๆ ไว้ เช่น 

• ยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลมีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิดฐ�นฟอกเงินตก

เป็นของแผ่นดิน หรือย่ืนคำ�ร้องขอให้ศ�ลมีคำ�ส่ังให้ยึดหรืออ�ยัดทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ 

ก�รกระทำ�ผิดฐ�นฟอกเงินไว้ชั่วคร�ว ห�กมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�อ�จมีก�รโอน

จำ�หน่�ย หรือโยกย้�ยไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิด (พระร�ชบัญญัติ

ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ม�ตร� 49 และม�ตร� 55)

• ร้องขอให้ศ�ลสั่งจ่�ยสินบนแก่ผู้นำ�จับต�มที่มีกฎหม�ยกำ�หนดไว้โดยเฉพ�ะ 

(พระร�ชบัญญัติก�รพนัน พ.ศ. 2478 ม�ตร� 15 พระร�ชบัญญัติก�รพนัน (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2490 ม�ตร� 3 พระร�ชบัญญัติป่�ไม้ พ.ศ. 2484 ม�ตร� 74 จัตว� พระร�ช 

บัญญัติป่�ไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ม�ตร� 28 พระร�ชบัญญัติก�รชลประท�น

หลวง พ.ศ. 2485 ม�ตร� 39 พระร�ชบัญญัติก�รชลประท�นหลวง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2497 ม�ตร� 12 พระร�ชบัญญัติก�รประมง พ.ศ. 2490 ม�ตร� 71 พระร�ช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ม�ตร� 13) และกฎหม�ยบ�งฉบับอ�จกำ�หนดให้

พนักง�นอัยก�รร้องขอให้ศ�ลสั่งจ่�ยทั้งสินบนแก่ผู้นำ�จับและร�งวัลแก่พนักง�น 

เจ้�หน้�ท่ีซ่ึงจับกุมน้ันด้วย (พระร�ชบัญญัติให้บำ�เหน็จในก�รปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิด 

พ.ศ. 2489 ม�ตร� 9, พระร�ชบัญญัติก�รส่งออกไปนอกและก�รนำ�เข้�ม�ในร�ช 

อ�ณ�จักรซึ่งสินค้� พ.ศ. 2522 ม�ตร�20, พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ด 

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 315/1, พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ม�ตร� 54, พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยร�ค�สินค้�และบริก�ร 

พ.ศ. 2542 ม�ตร� 33)

• เรียกให้ผู้กระทำ�คว�มผิดชดใช้ร�ค�หรือค่�เสียห�ย ต�มที่มีกฎหม�ยกำ�หนดไว ้

โดยเฉพ�ะ (พระร�ชบัญญัติจร�จรท�งบก พ.ศ. 2522 ม�ตร� 163 พระร�ชกำ�หนด 

ก�รกู้ยืมเงินท่ีเป็นก�รฉ้อโกงประช�ชน พ.ศ. 2527 ม�ตร�9 และม�ตร� 10 พระร�ช 

บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ม�ตร� 115 พระร�ชบัญญัติก�รซ้ือข�ยสินค้�เกษตร 

ล่วงหน้� พ.ศ. 2542 ม�ตร� 50 พระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

พ.ศ. 2545 ม�ตร� 62 พระร�ชบัญญัติธุรกิจสถ�บันก�รเงิน พ.ศ. 2551 ม�ตร� 151) 

 (1.7) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รแก้ต่�งให้แก่เจ้�พนักง�นที่ถูกร�ษฎร

ยื่นฟ้องในคดีอ�ญ�ในเรื่องก�รที่ได้กระทำ�ไปต�มหน้�ที่ก็ดี หรือในคดีอ�ญ�ที่ร�ษฎรผู้หนึ่ง 

ผู้ใดถูกฟ้องในเร่ืองก�รท่ีได้กระทำ�ต�มคำ�ส่ังของเจ้�พนักง�นซ่ึงได้ส่ังก�รโดยชอบด้วยกฎหม�ย 

หรือเข้�ร่วมกับเจ้�พนักง�นกระทำ�ก�รในหน้�ที่ร�ชก�รก็ดีเมื่อเห็นสมควรพนักง�นอัยก�ร

จะรับแก้ต่�งให้ก็ได้ 

 (1.8) อำ�น�จหน้�ที่โดยเฉพ�ะของอัยก�รสูงสุดเกี่ยวกับก�รดำ�เนินคดีอ�ญ� โดย

ท่ัวไปน้ัน พนักง�นอัยก�รมีอำ�น�จหน้�ท่ีดำ�เนินคดีเฉพ�ะในศ�ลแห่งท้องท่ีท่ีพนักง�นอัยก�ร 

ผู้นั้นรับร�ชก�รประจำ�อยู่ แต่อัยก�รสูงสุดมีอำ�น�จดำ�เนินคดีทั้งปวงซึ่งรวมถึงคดีอ�ญ�แทน

รัฐในศ�ลยุติธรรมได้ทุกชั้นศ�ลทั่วร�ชอ�ณ�จักร นอกจ�กนี้ อัยก�รสูงสุดยังมีอำ�น�จหน้�ที่

โดยเฉพ�ะ ดังต่อไปนี้

• อัยก�รสูงสุดหรือผู้รักษ�ก�รแทนเป็นพนักง�นสอบสวนที่รับผิดชอบในคว�มผิด

ที่ได้กระทำ�ลงนอกร�ชอ�ณ�จักรไทยและเป็นคว�มผิดที่มีโทษต�มกฎหม�ยไทย

• อัยก�รสูงสุดหรือผู้ทำ�ก�รแทนเป็นผู้ชี้ข�ดในกรณีที่ไม่แน่ว่�พนักง�นสอบสวนคน

ใดในระหว่�งหล�ยจังหวัดควรเป็นพนักง�นสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

• อัยก�รสูงสุดหรือผู้รักษ�ก�รแทนเป็นผู้ออกคำ�ส่ังฟ้องหรือไม่ฟ้องในคดีฆ�ตกรรม 

ซ่ึงผู้ต�ยถูกเจ้�พนักง�นซ่ึงอ้�งว่�ปฏิบัติร�ชก�รต�มหน้�ท่ีฆ่�ต�ยหรือต�ยในระหว่�ง 

อยู่ในคว�มควบคุมของเจ้�พนักง�นซึ่งอ้�งว่�ปฏิบัติร�ชก�รต�มหน้�ที่

• อัยก�รสูงสุดเป็นผู้ชี้ข�ดคว�มเห็นแย้งกรณีที่ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ รองผู้

บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติหรือผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติในกรุงเทพมห�นคร

หรือผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดในจังหวัดอ่ืน แย้งคำ�ส่ังไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีก� ถอนฟ้อง 

ถอนฟ้องอุทธรณ์และถอนฟ้องฎีก�ของพนักง�นอัยก�รท้องที่

• อัยก�รสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ข�ดกรณีคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร 

ทุจริตในภ�ครัฐมีมติยืนยันให้ฟ้องซึ่งแย้งคว�มเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง (หรือถอนฟ้อง 

ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีก� ไม่อุทธรณ์หรือไม่ฎีก�) ของพนักง�นอัยก�ร 

• อัยก�รสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยอนุญ�ตฟ้องหรือไม่อนุญ�ตฟ้องคดีกรณีพ้นกำ�หนดเวล� 
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 (1.9)  พนักง�นอัยก�รกับก�รเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รต�มกฎหม�ยพิเศษต่�งๆ 

อันเกี่ยวข้องกับเรื่องก�รป้องกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนก�ร

ยุติธรรมท�งอ�ญ� ท้ังน้ี ต�มพระร�ชบัญญัติต่�งๆ หล�ยฉบับได้กำ�หนดให้อัยก�รสูงสุดหรือ 

พนักง�นอัยก�รเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รต�มพระร�ชบัญญัติน้ันๆ เช่น พระร�ชบัญญัติ 

วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประส�ท พ.ศ. 2518 พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 

พ.ศ. 2519 พระร�ชบัญญัติย�เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

 (2)	การรักษาผลประโยชน์ของรัฐในงานด้านกฎหมาย 

 (2.1) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รว่�ต่�งหรือแก้ต่�งคดีแพ่ง หรือคดี

ปกครองให้แก่ส่วนร�ชก�ร 

 หน่วยง�นของรัฐหรือเจ้�พนักง�นฐ�นะของพนักง�นอัยก�รในก�รดำ�เนินคดีแพ่ง

หรือคดีปกครอง จะแตกต่�งจ�กฐ�นะของพนักง�นอัยก�รในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ� กล่�วคือ 

ในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ในศ�ล พนักง�นอัยก�รจะเป็นคู่คว�มในคดีนั้นเอง แต่ในก�รดำ�เนิน

คดีแพ่ง ส่วนร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐ หรือเจ้�พนักง�น จะมีฐ�นะเป็นคู่คว�มในคดีแพ่งนั้น 

ส่วนพนักง�นอัยก�รจะมีฐ�นะเป็นทน�ยคว�มโดยส่วนร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐหรือเจ้�

พนักง�นดังกล่�ว ลงน�มแต่งตั้งพนักง�นอัยก�รให้เป็นทน�ยคว�มดำ�เนินคดีนั้นให้ ส่วนใน 

ก�รดำ�เนินคดีปกครอง ส่วนร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐหรือเจ้�พนักง�นก็จะมีฐ�นะเป็นคู่คว�ม 

ในคดีปกครองน้ัน โดยท่ีพนักง�นอัยก�รไม่ได้เป็นคู่คว�ม แต่อ�จได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้รับมอบ 

อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รในคดีปกครองนั้นแทนให้ ซึ่งก็ต้องมีหนังสือมอบอำ�น�จโดยส่วน

ร�ชก�ร หน่วยง�นของรัฐหรือเจ้�พนักง�นดังกล่�วลงน�มแต่งตั้งพนักง�นอัยก�รให้เป็นผู้รับ

มอบอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รในคดีปกครองนั้น

 (2.2) อำ�น�จหน้�ท่ีของพนักง�นอัยก�รในก�รดำ�เนินคดีแพ่งต�มกฎหม�ยพิเศษอ่ืนๆ 

เป็นกรณีที่มีพระร�ชบัญญัติหรือพระร�ชกำ�หนดต่�งๆ บัญญัติอำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�น

อัยก�รในก�รฟ้องคดีหรือย่ืนคำ�ร้องต่อศ�ลในคดีแพ่งเร่ืองน้ันๆ ซ่ึงโดยหลักก�รแล้ว ในส่วนน้ี 

จะเป็นก�รดำ�เนินก�รในฐ�นะพนักง�นอัยก�รโดยตรงและมิใช่ทน�ยคว�มของส่วนร�ชก�ร 

หน่วยง�นของรัฐหรือเจ้�พนักง�นอื่น ได้แก่ 

• ร้องขอให้ศ�ลส่ังข�ยทอดตล�ดเรือไทยท่ีจดทะเบียนแล้วแต่ตกเป็นของบุคคลผู้ไม่ 

ต้องด้วยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธ์ิเรือไทยได้ หรือในกรณีท่ีเจ้�ของเรือข�ดคุณสมบัติ 

ท่ีจะเป็นเจ้�ของและไม่จัดก�รแก้ไขให้ถูกต้องและร้องขอให้ศ�ลส่ังข�ยทอดตล�ดหุ้น 

ในบริษัทจำ�กัด ซึ่งเป็นเจ้�ของเรือไทยซึ่งจำ�นวนหุ้นบกพร่องจนทำ�ให้บริษัทนั้นข�ด 

ลักษณะท่ีจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือไทยได้ (พระร�ชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ม�ตร� 

31, 34)

• ร้องขอให้ศ�ลสั่งถอนสัญช�ติไทยของบุคคลซึ่งได้ม�โดยก�รเกิดในร�ชอ�ณ�จักร 

แต่บิด�เป็นคนต่�งด้�ว และได้กระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นก�รกระทบกระเทือนต่อคว�ม 

ม่ันคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นก�รเหยียบหย�มประเทศช�ติ หรือกระทำ� 

ก�รใดๆ อันเป็นก�รขัดต่อคว�มสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประช�ชน 

(พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. 2508 ม�ตร� 17)

• โต้แย้งคัดค้�นก�รขอพิสูจน์สัญช�ติของผู้ที่อ้�งว่�เป็นคนมีสัญช�ติไทยในกรณีที่

เห็นสมควร (พระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง พ.ศ. 2522 ม�ตร� 57)

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยศ�ลแขวงและวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ในศ�ลแขวง และกฎหม�ย 

ว่�ด้วยศ�ลเย�วชนและครอบครัวและวิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว

• อัยก�รสูงสุดหรือพนักง�นอัยก�รซ่ึงอัยก�รสูงสุดได้มอบหม�ยเป็นผู้วินิจฉัยรับรอง 

หรือไม่รับรองอุทธรณ์ในคดีที่ต้องห้�มอุทธรณ์ 

• อัยก�รสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยรับรองหรือไม่รับรองฎีก�ในคดีที่ต้องห้�มฎีก�

 (2.3) อำ�น�จหน้�ท่ีของพนักง�นอัยก�รในก�รตรวจร่�งสัญญ�และตอบข้อห�รือของ 

ส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐ

 อำ�น�จหน้�ท่ีในก�รตรวจร่�งสัญญ�และตอบข้อห�รือของส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�น 

ของรัฐ เป็นอย่�งที่กล่�วข้�งต้นแล้วว่�เป็นอำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรอัยก�รโดยตรง พนักง�น

อัยก�รเพียงแต่ดำ�เนินบทบ�ทหน้�ท่ีน้ีภ�ยใต้ก�รมอบหม�ยและควบคุมดูแลขององค์กรอัยก�ร 

และเป็นก�รดำ�เนินก�รในน�มขององค์กรอัยก�ร ทั้งนี้ ต�มอำ�น�จที่กำ�หนดไว้ในกฎเกณฑ์

แห่งกฎหม�ยต่�งๆ เช่น ก�รตอบข้อห�รือของส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ หน่วยง�นอื่นๆ ของ 

รัฐหรือร�ชก�รส่วนท้องถ่ิน ต�มกฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด พ.ศ. 2546 

ตรวจร่�งสัญญ�ที่ส่วนร�ชก�รรัฐวิส�หกิจ หน่วยง�นอื่นของรัฐ หรือร�ชก�รส่วนท้องถิ่น  

ให้เอกชนเข้�ร่วมง�นหรือดำ�เนินก�รในกิจก�รของรัฐ (เว้นแต่ก�รให้สัมปท�นต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยปิโตรเลียมและก�รให้ประท�นบัตรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยแร่) โดยเฉพ�ะในโครงก�ร 

ที่มีก�รลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้�นบ�ทขึ้นไป ต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รให้

เอกชนเข้�ร่วมง�นหรือดำ�เนินก�รในกิจก�รของรัฐ พ.ศ. 2535 ตรวจร่�งสัญญ�ที่หัวหน้�ฝ่�ย

บริห�รของหน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถ่ินส่งม� ต�มระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วย 

ก�รพัสดุของหน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เป็นต้น

 (2.4) พนักง�นอัยก�รกับก�รเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รต�มกฎหม�ยพิเศษต่�งๆ 

อันเก่ียวข้องกับก�รรักษ�ผลประโยชน์ของรัฐหรือท�งปกครอง เช่น อัยก�รสูงสุดเป็นกรรมก�ร 

พิจ�รณ�ก�รถอนสัญช�ติไทย และผู้แทนสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดเป็นกรรมก�รกลั่นกรอง
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เก่ียวกับสัญช�ติ ต�มพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ. 2508 อัยก�รสูงสุดเป็นกรรมก�รพิจ�รณ� 

คนเข้�เมือง และอัยก�รสูงสุดหรือผู้แทนเป็นกรรมก�รเปรียบเทียบต�มพระร�ชบัญญัติคน

เข้�เมือง พ.ศ. 2522 ผู้แทนสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดเป็นกรรมก�รต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วย

ก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�นหรือดำ�เนินก�รในกิจก�รของรัฐ พ.ศ. 2535 ต�มพระร�ชบัญญัติ 

ว่�ด้วยก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�นหรือดำ�เนินก�รในกิจก�รของรัฐ พ.ศ. 2535 อัยก�รจังหวัด

เป็นกรรมก�รพิจ�รณ�จัดเก็บภ�ษีรังนกอีแอ่นในจังหวัด ต�มพระร�ชบัญญัติอ�กรรังนกอีแอ่น 

พ.ศ. 2540 เป็นต้น

 (3)	การให้บริการและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	

 มีหล�ยกรณีท่ีกฎหม�ยได้กำ�หนดให้พนักง�นอัยก�รมีบทบ�ทหน้�ท่ีในก�รให้บริก�ร 

ท�งศ�ลเพ่ือคุ้มครองสิทธิให้แก่ประช�ชน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีมีคว�มจำ�เป็นโดยสถ�นะ 

ท่ีบุคคลน้ันๆ พึงได้รับก�รคุ้มครองสิทธิต�มกฎหม�ย บทบ�ทหน้�ท่ีขององค์กรอัยก�รในส่วนน้ี 

จำ�แนกได้ดังนี้

 (3.1) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รให้บริก�รท�งศ�ลเพื่อคุ้มครองสิทธิ

ของประช�ชนต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของพนักง�นอัยก�รในส่วนน้ี โดยท่ัวไป 

แล้วไม่ได้กระทำ�ในฐ�นะทน�ยคว�มของประช�ชนท่ีจะได้รับก�รคุ้มครองสิทธิ ห�กแต่กระทำ� 

ในฐ�นะพนักง�นอัยก�รเองโดยตรง เช่น 

  (3.2) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรณีที่คณะ

กรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคเห็นสมควรเข้�ดำ�เนินคดีเก่ียวกับก�รละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือ 

เมื่อได้รับคำ�ร้องขอจ�กผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิซึ่งคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่� 

ก�รดำ�เนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค

โดยคว�มเห็นชอบของอัยก�รสูงสุดมีอำ�น�จแต่งตั้งพนักง�นอัยก�รเป็นเจ้�หน้�ที่คุ้มครอง 

ผู้บริโภค เพื่อให้มีหน้�ที่ดำ�เนินคดีแพ่งและคดีอ�ญ�แก่ผู้กระทำ�ก�รละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

ในศ�ล ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

  (3.3) อำ�น�จหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ยแก่

ประช�ชน มีในกรณี

• ก�รเป็นผู้แทนผู้ไร้คว�มส�ม�รถท่ีไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

ทำ�หน้�ท่ีไม่ได้ต�มคำ�ส่ังศ�ลเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในเร่ืองคว�มส�ม�รถ ต�มประมวล 

กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง 

• ในคดีที่ร�ษฎรผู้หน่ึงผู้ใดฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหม�ยห้�มพนักง�นอัยก�รมีอำ�น�จ

เป็นโจทก์ได้ เช่น ฟ้องคดีแทนผู้สืบสันด�นในก�รฟ้องบุพก�รี อันได้แก่ ฟ้องเรียกค่� 

อุปก�ระเลี้ยงดูบุตร 

• ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับสิทธิบุคคลหรือนิติบุคคลต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและ

พ�ณิชย์ เช่น ร้องขอให้ศ�ลสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้คว�มส�ม�รถ ร้องขอให้ 

ศ�ลสั่งให้บุคคลให้เป็นคนเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ ผู้ไม่อยู่ คนส�บสูญ ร้องขอให้ 

ศ�ลจัดสรรทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลอ่ืนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ใกล้ชิดท่ีสุดกับคว�มประสงค์ 

ของผู้ทำ�พินัยกรรม ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถจัดตั้งมูลนิธิขึ้นได้ต�มวัตถุประสงค์ที่ผู้ต�ย

กำ�หนด ดำ�เนินก�รร้องขอต่อศ�ลให้พิพ�กษ�ว่�ก�รสมรสเป็นโมฆะต�มที่ผู้มีส่วน

ได้เสียได้ร้องขอ ฟ้องคดีแทนเด็กปฏิเสธคว�มเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหม�ยของ

ช�ย ร้องขอให้ศ�ลตั้งผู้แทนเฉพ�ะคดีเพื่อทำ�หน้�ที่ฟ้องคดีแทนเด็กในคดีฟ้องขอ

ให้รับเด็กเป็นบุตรในกรณีเด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรม 

ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้ ดำ�เนินก�รร้องขอให้ศ�ลตั้งผู้จัดก�รมรดกในกรณีที่เจ้�ของ

มรดกต�ย เป็นต้น

• ในคดีแพ่งหรืออ�ญ�ที่ร�ษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องก�รที่ได้กระทำ�ต�มคำ�สั่ง 

ของเจ้�พนักง�นซ่ึงได้ส่ังก�รโดยชอบด้วยกฎหม�ยหรือเข้�ร่วมกับเจ้�พนักง�นกระทำ� 

ก�รในหน้�ที่ร�ชก�รเมื่อเห็นสมควรพนักง�นอัยก�รจะรับแก้ต่�งก็ได้

• ให้บริก�รช่วยเหลือท�งกฎหม�ยแก่ประช�ชน เช่น ก�รให้คำ�ปรึกษ�ห�รือท�ง

กฎหม�ย ก�รจัดทำ�นิติธรรมและสัญญ�ก�รประนอมข้อพิพ�ทและก�รให้คว�ม

ช่วยเหลือในท�งคดี โดยเฉพ�ะก�รจัดห�ทน�ยคว�มให้แก่ประช�ชนที่ย�กจนใน

ก�รดำ�เนินคดีแพ่ง ซึ่งกรณีนี้ไม่มีกฎหม�ยระบุโดยเฉพ�ะให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของ

พนักง�นอัยก�ร ห�กแต่องค์กรอัยก�รได้ดำ�เนินก�รจัดบริก�รให้คว�มช่วยเหลือท�ง 

กฎหม�ยแก่ประช�ชนต�มที่รัฐบ�ลมอบหม�ยและได้ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง

จนเป็นโครงก�รประจำ� 

 (4)	อำานาจหน้าที่ขององค์กรอัยการที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	

 อำ�น�จหน้�ท่ีในส่วนน้ีมีมูลฐ�นม�จ�กต�มท่ีกำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักร 

ไทย รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ซึ่งแม้ไม่ใช่ก�รกำ�หนดอำ�น�จ

หน้�ที่ขององค์กรอัยก�รโดยตรง แต่เป็นก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของอัยก�รสูงสุดในเรื่องที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยเฉพ�ะ และมีก�รบัญญัติหลักเกณฑ์ในร�ยละเอียดไว้ในพระร�ช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ในก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ของอัยก�รสูงสุด

ก็ย่อมจะต้องอ�ศัยกลไกขององค์กรอัยก�รในก�รปฏิบัติ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของภ�รกิจของ

องค์กรอัยก�รด้วยจำ�แนกได้ดังนี้
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 (4.1) อำ�น�จหน้�ที่ของอัยก�รสูงสุดในก�รยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ

 อำ�น�จหน้�ที่ของอัยก�รสูงสุดในก�รยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ มีทั้งกรณีต�มที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยและกรณีต�มที่บัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยพรรคก�รเมือง ได้แก่

2. สภาพปัญหา

 ก�รที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ได้กำ�หนดให้องค์กร

อัยก�รเป็นองค์กรหนึ่งในองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ เรียกว่� “องค์กรอื่นต�มรัฐธรรมนูญ” เป็น 

ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะขององค์กรอัยก�รม�กที่สุดครั้งหน่ึงในพัฒน�ก�รขององค์กรอัยก�ร

ในประเทศไทย (กิตติพงษ์ กิตย�รักษ์, 2552: 33-70) มีผลให้องค์กรอัยก�รพ้นจ�กก�รเป็น 

ส่วนร�ชก�รที่สังกัดรัฐบ�ลไปเป็นองค์กรที่มีคว�มเป็นอิสระม�กขึ้นในทำ�นองเดียวกันกับ 

องค์กรอิสระ พนักง�นอัยก�รมีหลักประกันในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีม�กข้ึน อย่�งไรก็ต�ม สถ�นภ�พ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรอัยก�รนี้ ก่อประเด็นท้�ท้�ยก�รดำ�เนินก�รขององค์กรอัยก�รที่

น่�สนใจ ดังนี้

 2.1	 ประเด็นข้อจำากัดขององค์กรอัยการ	 ในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับ 

องค์กรต่อรัฐสภา

 แม้องค์กรอัยก�รจะได้รับก�รกำ�หนดให้เป็น “องค์กรต�มรัฐธรรมนูญ” แต่มิใช ่

“องค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ” ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในก�รมีสิทธิเสนอร่�งกฎหม�ยด้วยตนเอง 

ซึ่งต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 142 กำ�หนดให้ 

คณะรัฐมนตรี สม�ชิกรัฐสภ� ศ�ลหรือองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญมีสิทธิที่จะเสนอร่�ง 

พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่�งพระร�ชบัญญัติอื่นเฉพ�ะกฎหม�ยที่เกี่ยวกับ

ก�รจัดองค์กรต�มกฎหม�ยที่ประธ�นศ�ลและประธ�นองค์กรนั้นเป็นผู้รักษ�ก�รต�มนัย 

รัฐธรรมนูญฯ ม�ตร� 139 (3) และ ม�ตร� 142 (3) และประช�ชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

ไม่น้อยกว่�หนึ่งหมื่นคนเสนอกฎหม�ยต�มม�ตร� 163 เมื่อองค์กรอัยก�รมิใช่ “องค์กรอิสระ 

ต�มรัฐธรรมนูญ อัยก�รจึงไม่มีอำ�น�จที่จะเป็นผู้เสนอกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดองค์กร

ขององค์กรอัยก�รเองต่อรัฐสภ�ได้โดยตรง แต่ต้องกระทำ�ผ่�นฝ่�ยบริห�รคือคณะรัฐมนตรี 

ซ่ึงข้อจำ�กัดน้ี มีผู้เห็นน่�จะเป็นก�รขัดต่อหลักคว�มเป็นอิสระขององค์กรอัยก�รต�มรัฐธรรมนูญ 

ท่ีกำ�หนดไว้เป็นหลักในม�ตร� 255 ห�กได้มีก�รให้สิทธิแก่องค์กรอัยก�รในก�รเสนอกฎหม�ย 

ขององค์กรตนเองด้วย โดยอ�จกำ�หนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก

คณะรัฐมนตรี (วัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่, 2552: 9) น่�จะทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นขององค์กรอัยก�ร 

มีอิสระม�กยิ่งขึ้น

• อัยก�รสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำ�ร้องให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

สั่งก�รให้บุคคลหรือพรรคก�รเมืองใดที่ใช้สิทธิและเสรีภ�พต�มรัฐธรรมนูญเพื่อ

ล้มล้�งก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุขหรือ

เพื่อให้ได้ม�ซึ่งอำ�น�จในก�รปกครองประเทศโดยวิธีก�รซึ่งมิได้เป็นไปต�มวิถีท�ง 

ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น เลิกก�รกระทำ�ดังกล่�วต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 68

• อัยก�รสูงสุดมีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ�ย่ืนคำ�ร้องเพื่อให้ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคำ�ส่ังยุบ

พรรคก�รเมือง ในกรณีที่พรรคก�รเมืองนั้นกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต่อกฎหม�ยและเข้�

ต�มหลักเกณฑ์ที่จะมีคำ�ร้องดังกล่�ว ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�

ด้วยพรรคก�รเมือง พ.ศ. 2550 ม�ตร� 95 

 (4.2) อำ�น�จหน้�ที่ของอัยก�รสูงสุดในก�รดำ�เนินคดีเกี่ยวกับก�รทุจริต หรือก�ร 

กระทำ�ผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

• ดำ�เนินคดีต่อศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองให้ทรัพย์สิน 

ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองนั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป 

หรือยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีให้มีคำ�สั่งให้ทรัพย์สิน

ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองตกเป็นของแผ่นดิน กรณี

ร่ำ�รวยผิดปกติ (รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 262 

และม�ตร� 264 พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บ

ปร�มก�รทุจริต พ.ศ. 2542 ม�ตร�38 ม�ตร� 56 และม�ตร� 80 พระร�ชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง 

พ.ศ. 2542 ม�ตร� 10)

• ฟ้องคดีต่อศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง กรณีผู้ดำ�รง 

ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร สม�ชิกวุฒิสภ� ประธ�น 

ศ�ลฎีก� ประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ประธ�นศ�ลปกครองสูงสุด อัยก�รสูงสุด ตุล�ก�ร 

ศ�ลรัฐธรรมนูญ กรรมก�รก�รเลือกต้ัง ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน กรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน 

ฯลฯ ผู้ใดมีพฤติก�รณ์ร่ำ�รวยผิดปกติ ส่อไปในท�งทุจริตต่อหน้�ที่ ส่อว่�กระทำ�ผิด

ต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร ส่อว่�กระทำ�ผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม ส่อว่� 

จงใจใช้อำ�น�จหน้�ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหม�ย หรือฝ่�ฝืน

หรือไม่ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมอย่�งร้�ยแรง หรือฟ้องคดีอ�ญ�ต่อศ�ล

ที่มีเขตอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�ง 

ก�รเมืองฯ กระทำ�คว�มผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่
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 2.2	ประเด็นการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาไม่ฟ้องคดี

 โดยหลักแล้ว ก�รพิจ�รณ�สั่งคดีและก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�ร เป็นไป 

ต�มหลักก�รใช้ดุลยพินิจ ซึ่งต้องเป็นไปต�มกฎหม�ยโดยเที่ยงธรรมและเหม�ะสม เป็นไป

ต�มหลักก�รใช้ดุลยพินิจ อย่�งไรก็ต�ม ในเร่ืองก�รพิจ�รณ�ส่ังไม่ฟ้องน้ัน ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

จ�กก�รใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องของอัยก�ร อ�จทำ�ก�รฟ้องร้องพนักง�นอัยก�รเจ้�ของสำ�นวนว่�

มิได้ใช้ดุลพินิจอยู่บนฐ�นของคว�มสมเหตุสมผล ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ซึ่งเคยเกิดกรณีที่ต�ม

คำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�ที่ 3509/2549 วินิจฉัยสรุปคว�มได้ว่� “จำ�เลยซึ่งเป็นพนักง�นอัยก�ร 

มีคำ�สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องห�ที่ถูกกล่�วห�ว่�หมิ่นประม�ทโจทก์ โดยลงข้อคว�มในหนังสือพิมพ์

เป็นคว�มเท็จและก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่โจทก์ เป็นก�รใช้ดุลพินิจที่มิได้อยู่บนร�กฐ�น

ของคว�มสมเหตุสมผล แต่เป็นก�รใช้ดุลพินิจต�มอำ�เภอใจ จึงเกินล้ำ�ออกนอกขอบเขตของ 

คว�มชอบด้วย และในฐ�นะที่จำ�เลยเป็นข้�ร�ชก�รอัยก�รชั้นสูง จำ�เลยย่อมทร�บดีถึงเกณฑ์ 

วินิจฉัยมูลคว�มผิดของพนักง�นอัยก�ร ก�รใช้ดุลพินิจผิดกฎหม�ยในกรณีนี้จำ�เลยเห็นได ้

อยู่ในตัวแล้วว่�เป็นก�รมิชอบและมีเจตน�เพื่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่โจทก์ซ่ึงเป็นผู้เสียห�ย 

อีกทั้งเพื่อจะช่วยผู้ต้องห�มิให้ต้องโทษจ�กก�รกระทำ�คว�มผิดของตนอีกด้วยจำ�เลยจึงมี

คว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 157 และม�ตร� 200 วรรคหนึ่ง” (บัญช� 

สหมิตรมนตรี, 2554)

 โดยหลักแล้วแม้ในกรณีปร�กฏพย�นหลักฐ�นว่�ผู้ต้องห�กระทำ�คว�มผิดต�มข้อ

กล่�วห� แต่พนักง�นอัยก�รเห็นว่�ไม่ควรฟ้อง เนื่องจ�กก�รฟ้องคดีนั้นจะไม่เป็นประโยชน์

แก่ส�ธ�รณชน พนักง�นอัยก�รก็อ�จมีคำ�สั่งไม่ฟ้องคดีนั้นได้ ซึ่งเรื่องนี้ในพระร�ชบัญญัติ

อัยก�รและองค์กรอัยก�รม�ตร� 21 ก็กำ�หนดไว้เช่นกัน โดยต่อม� สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด 

โดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รอัยก�ร ได้ออก “ระเบียบสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดว่�ด้วย

ก�รสั่งคดีอ�ญ�ที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่ส�ธ�รณชน หรือจะมีผลกระทบต่อคว�มปลอดภัย

หรือคว�มมั่นคงของช�ติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำ�คัญของประเทศ พ.ศ. 2554” กำ�หนด

แนวท�งก�รใช้ดุลพินิจในกรณีดังกล่�ว เพื่อคุ้มครองก�รใช้ดุลพินิจของอัยก�ร

 คว�มพย�ย�มในก�รคุ้มครองก�รใช้ดุลพินิจดังกล่�วก่อผลท้ังก�รบรรลุวัตถุประสงค์ 

ท่ีจะคุ้มครองคว�มเป็นอิสระของพนักง�นอัยก�รม�กข้ึน แต่ในท�งกลับกัน ก�รดำ�เนินก�รต�ม 

กรอบแห่งกฎเกณฑ์แห่งกฎหม�ยดังกล่�วด้วยก�รสั่งไม่ฟ้องของพนักง�นอัยก�รในบ�งคดี 45 

ทำ�ให้เกิดข้อถกเถียงว่�กฎเกณฑ์ดังกล่�วแทบจะทำ�ให้ก�รตรวจก�รใช้ดุลพินิจในเร่ืองดังกล่�ว 

ทำ�ไม่ได้เลย ซึ่งเป็นปัญห�ที่องค์กรอัยก�รจะต้องห�จุดสมดุลของเรื่องนี้ในอน�คต

 2.3	 ประเด็นอัยการเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืน

ของรัฐ

 เพื่อป้องกันก�รเกิดภ�วะประโยชน์ที่ขัดกันในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับตน เน่ืองด้วยจะส่งผลต่อคว�มเท่ียงธรรมในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเจ้�หน้�ท่ี 

ของรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ได้กำ�หนดม�ตรก�รเร่ืองน้ีสำ�หรับ 

อัยก�รไว้ในม�ตร� 255 วรรคหก ว่�

 “...พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทำานอง 

เดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ท้ังต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 

หรือกระทำากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ 

แห่งตำาแหน่งหน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือ

ดำารงตำาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท...”

 หลักก�รดังกล่�วมีข้อดีที่ดีในก�รป้องกันมิให้พนักง�นอัยก�รหรือองค์กรอัยก�ร

เข้�ไปเกี่ยวข้องในกิจก�รใดๆ ของรัฐที่อ�จมีข้อขัดแย้งม�สู่ก�รพิจ�รณ�ของพนักง�นอัยก�ร

ในอน�คต ซ่ึงจะทำ�ให้สูญเสียคว�มเป็นกล�งในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีอันกระทบต่อคว�มเป็นอิสระ 

ในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นอัยก�รที่รัฐธรรมนูญได้ว�งไว้ เนื่องด้วยเมื่อพนักง�นอัยก�ร

เป็นกรรมก�รรัฐวิส�หกิจหรือกิจก�รอ่ืนใด โดยเฉพ�ะก�รเป็นกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ ถ้�กรรมก�ร 

หรือผู้บริห�รรัฐวิส�หกิจกระทำ�ผิดกฎหม�ย หน่วยตรวจสอบหรือผู้มีหน้�ท่ีต�มกฎหม�ยก็ต้อง 

เสนอเรื่องผ่�นสำ�นักง�นอัยก�รเพื่อพิจ�รณ�ฟ้องร้องผู้กระทำ�ผิดต่อศ�ล ซึ่งห�กพนักง�น

อัยก�รเป็นกรรมก�รรัฐวิส�หกิจซ่ึงเป็นผู้ร่วมกระทำ�ผิดเสียเอง จะไม่ฟ้องร้องเอ�ผิดกับตนเอง 46

45  กรณีที่สร้�งคว�มสนใจแก่สังคมในเรื่องนี้กรณีหนึ่ง คือก�รที่อัยก�รสูงสุดตัดสินใจไม่ยื่นฎีก� ต่อศ�ลฎีก� 

ในคดีเลี่ยงภ�ษี 546 ล้�นบ�ท ในก�รโอนหุ้นบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์ของคุณหญิงพจม�น ณ ป้อมเพชร 

กับพี่ช�ยบุญธรรม บรรณพจน์ ด�ม�พงษ์ โดยในคดีดังกล่�ว เมื่อศ�ลอุทธรณ์มีคำ�พิพ�กษ�ยกคำ�ฟ้อง 

คุณหญิงพจม�น และให้รอลงอ�ญ�น�ยบรรณพจน์ ซึ่งแตกต่�งจ�กศ�ลชั้นต้นที่พิพ�กษ�สั่งจำ�คุกจำ�เลย 

ทั้งสอง ซึ่งคดีนี้อัยก�รสูงสุด ควรจะต้องยื่นฎีก�เพื่อให้ศ�ลฎีก�วินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐ�น เพร�ะคดีนี้  

มีคำ�ยืนยันจ�กคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ หรือ ป.ป.ช. ให้ย่ืนฎีก�ในทุกประเด็น 

และยังมีบันทึกของประธ�นศ�ลอุทธรณ์ท่ีบันทึกแย้ง ให้ส่ังจำ�คุกน�ยบรรณพจน์ด้วย แต่อัยก�รสูงสุดได้ตัดสินใจ 

ไม่มีก�รยื่นฎีก�
46 คว�มเห็นของ จรัส สุวรณม�ล� ใน “เครือข่�ยข้อมูลก�รเมืองไทยสำ�รวจ “อัยก�ร” ใครนั่งบอร์ด

รัฐวิส�หกิจม�กสุด ! นักวิช�ก�รชี้กระทบกลไกสอบทุจริต”, http://thaipublica.org/2013/06/prosecutor-

who-sit-on-the-board-enterprises/



184        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        185

47   พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร พ.ศ. 2521 ม�ตร� 27 ประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบ

เรียบร้อยแห่งช�ติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2534 ข้อ 7
48   รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 255 วรรคส�ม

 แต่หลักก�รนี้มีข้อยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รอัยก�รให้เข้�ดำ�รง 

ตำ�แหน่งได้ ในท�งปฏิบัตินั้นได้มีผู้ทำ�ก�รศึกษ�พบว่� คณะกรรมก�รอัยก�รจะอนุมัติเป็น

ส่วนใหญ่ (นฤมล ทองสมบูรณ์, 2553: 144-145) และกรรมก�รอัยก�รบ�งท่�นเองก็เข้�ดำ�รง 

ตำ�แหน่งในรัฐวิส�หกิจด้วย สภ�วะดังกล่�วย่อมกระทบต่อคว�มเชื่อมั่นต่อองค์กรอัยก�ร 

จึงมีผู้ให้คว�มเห็นว่� คณะกรรมก�รอัยก�รควรใช้ดุลยพินิจในเรื่องนี้ด้วยคว�มระมัดระวัง

อย่�งยิ่ง ก�รอนุมัติจะต้องเป็นกรณีที่ห�กพนักง�นอัยก�รไม่ได้เป็นกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจ

แล้ว จะมีผลกระทบต่อรัฐวิส�หกิจอย่�งม�ก และต้องมีก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ

พนักง�นอัยก�รที่ไปเป็นกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ ว่�ได้ปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะตัวแทนขององค์กร

อัยก�รเพื่อรักษ�ประโยชน์ของรัฐอย่�งไรบ้�ง (นฤมล ทองสมบูรณ์, 2553: 145) ทั้งนี้เพื่อให้

องค์กรอัยก�รดำ�รงรักษ�คว�มเป็นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญได้อย่�งสง่�ง�ม เป็นที่เชื่อถือของ

ประช�ชน

3. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 ก�รเป็นองค์กรในฝ่�ยบริห�รแต่ได้รับก�รคุ้มครองในคว�มเป็นอิสระในก�รดำ�เนิน

ก�รต�มรัฐธรรมนูญนับเป็นเร่ืองใหม่ในคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กรของรัฐ 

โดยเฉพ�ะก�รกำ�หนดสถ�นะ อำ�น�จหน้�ที่ คว�มสัมพันธ์ในก�รบังคับบัญช� กำ�กับ ดูแล 

ตรวจสอบและส่ังก�ร ระหว่�งฝ่�ยบริห�รคือรัฐบ�ล ต่อองค์กรอัยก�รและผู้บังคับบัญช�สูงสุด 

ขององค์กรอัยก�รคืออัยก�รสูงสุดว่�รัฐบ�ลจะมีอำ�น�จต�มกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องเดิมต่อองค์กร 

อัยก�รและอัยก�รสูงสุดได้อย่�งไรโดยจะไม่กระทบต่อคว�มเป็นอิสระขององค์กรอัยก�รที่ 

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ดังกล่�ว ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่�จำ�เป็นก�รมีก�รแก้ไข ปรับปรุง และ 

ตร�กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยก�ร เพื่อกำ�หนดสถ�นะ อำ�น�จหน้�ที่ คว�มสัมพันธ์

ในก�รบังคับบัญช� กำ�กับ ดูแล ตรวจสอบและส่ังก�รระหว่�งฝ่�ยบริห�รคือรัฐบ�ล ต่อองค์กร 

อัยก�รและอัยก�รสูงสุดให้ชัดเจนขึ้น กล่�วคือ

 1. ที่ม�และก�รเข้�สู่อำ�น�จของบุคคลที่เข้�ทำ�หน้�ที่ในองค์กรอัยก�ร รัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ได้กำ�หนดไว้แตกต่�งออกไปจ�กองค์กรต�ม

รัฐธรรมนูญอ่ืน โดยส�ม�รถแยกพิจ�รณ�ก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งของบุคคลในองค์กรอัยก�รออกเป็น

คว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รอัยก�ร 47 ต�มบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 นี้ ได้กำ�หนดให้ก�รแต่งตั้งและก�รให้อัยก�ร

สูงสุดพ้นจ�กตำ�แหน่งต้องเป็นไปโดยมติของคณะกรรมก�รอัยก�รโดยคว�มเห็นชอบ 

ของวุฒิสภ� 48  จึงต้องมีก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร 

เกี่ยวกับก�รแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอัยก�รสูงสุดดังกล่�วให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญต่อไป 

 1.2 ก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งของพนักง�นอัยก�รอื่น เป็นไปโดยพระร�ชบัญญัติ

ระเบียบบริห�รข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นไปในแนวท�งเดียวกันกับ

ก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งของผู้พิพ�กษ�และตุล�ก�ร โดยกำ�หนดให้น�ยกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีที่กำ�กับ บังคับบัญช� มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�ร

บริห�รง�นบุคคลต�มกฎหม�ยดังกล่�วอยู่หล�ยกรณี จึงต้องมีก�รแก้ไขกฎหม�ย

ดังกล่�วด้วยก�รยกเลิกอำ�น�จของน�ยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับก�รบริห�รง�นบุคคลใน

ก�รแต่งตั้งหรือให้พ้นจ�กตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รอัยก�ร ไปเป็นของอัยก�รสูงสุด

ในฐ�นะเป็นผู้บังคับบัญช�สูงสุดขององค์กรแทน

 1.1 ก�รเข้�สู่และพ้นจ�กตำ�แหน่งของอัยก�รสูงสุดก�รแต่งต้ังอัยก�รสูงสุด 

มิได้ม�จ�กก�รสรรห�ของคณะกรรมก�รสรรห�ต�มกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ แต่ก�ร

พิจ�รณ�แต่งตั้งอัยก�รสูงสุดนี้ เป็นอำ�น�จของประธ�นคณะกรรมก�รอัยก�รโดย

 2. ก�รงบประม�ณและก�รบริห�รงบประม�ณขององค์กรอัยก�ร คว�มเป็นอิสระ

ในเรื่องงบประม�ณ งบประม�ณขององค์กร เป็นสิ่งที่สำ�คัญยิ่งต่อก�รบริห�รง�นและปฏิบัติ

หน้�ที่ขององค์กร เพื่อให้ส�ม�รถบรรลุผลสำ�เร็จต�มที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ได้ รัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 255 วรรคสอง จึงกำ�หนดให้องค์กรอัยก�ร 

มีหน่วยธุรก�รที่เป็นอิสระในก�รงบประม�ณ แต่ก�รนำ�ระเบียบว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยและก�ร

ใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ ก�รตรวจสอบและก�รอื่นใดนั้นม�ใช้กับองค์กรอัยก�รโดยระเบียบว่�

ด้วยก�รเบิกจ่�ยและก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ ก�รตรวจสอบและก�รอื่นใดของฝ่�ยบริห�ร

ที่ใช้กับส่วนร�ชก�รดังกล่�วมีคว�มสลับซับซ้อน ซ้ำ�ซ้อน มีขั้นตอนดำ�เนินก�รม�กม�ย  

และบ�งกรณีอ�จไม่เหม�ะสมกับโครงสร้�งก�รบริห�รง�นขององค์กรอัยก�ร จึงอ�จทำ�ให้

ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นขององค์กรอัยก�รลดน้อยลงไปได้นอกจ�กนี้ บรรด�ระเบียบ

ว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยและก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ ก�รตรวจสอบและก�รอื่นของฝ่�ยบริห�ร

เป็นสิ่งที่ฝ่�ยบริห�รส�ม�รถกำ�หนดขึ้นได้โดยง่�ย จึงอ�จมีก�รแทรกแซงจ�กฝ่�ยก�รเมือง

ให้มีก�รออกระเบียบว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยและก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ ก�รตรวจสอบและ
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ก�รอื่นม�แทรกแซงก�รดำ�เนินง�นขององค์กรอัยก�ร เพื่อให้เกิดผลต�มคว�มประสงค์ท�ง 

ก�รเมืองของตนได้ ดังนั้น ควรมีกฎหม�ยหรือระเบียบขององค์กรอัยก�รที่เกี่ยวข้องกับก�ร 

เบิกจ่�ยและก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ ก�รตรวจสอบและก�รอื่นของก�รงบประม�ณของ 

องค์กรอัยก�รให้ชัดแจ้ง เช่นเดียวกับระเบียบว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยและก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ 

ก�รตรวจสอบและก�รอ่ืนของก�รงบประม�ณขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญอ่ืนๆ เช่น ระเบียบ 

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ 

 3. ก�รบริห�รง�นหน่วยธุรก�รหรือสำ�นักง�นขององค์กรอัยก�ร แม้ต�มบทบัญญัติ

ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 255 จะเป็นม�ตร�เดียว

ที่กำ�หนดเกี่ยวกับสถ�นะขององค์กรอัยก�รต�มรัฐธรรมนูญจะไม่มีบทบัญญัติที่กำ�หนดให้มี 

สำ�นักง�นองค์กรอัยก�รขึ้น โดยมีลักษณะเช่นเดียวกันกับองค์กรต�มรัฐธรรมนูญอื่นๆ แต่

โดยหลักก�รของคว�มเป็นอิสระขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญที่ได้ศึกษ�ม�แล้ว องค์กรต�ม

รัฐธรรมนูญทุกองค์กรต้องมีสำ�นักง�นหรือหน่วยธุรก�รที่เป็นอิสระแยกออกม�จ�กก�รเป็น 

ส่วนร�ชก�รในฝ่�ยบริห�ร ดังนั้น แม้องค์กรอัยก�รที่มีอยู่เดิมคือ สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดจะ

เปลี่ยนสถ�นะม�เป็นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญได้โดยผลแห่งรัฐธรรมนูญได้ทันที โดยไม่จำ�เป็น

ต้องมีกฎหม�ยจัดตั้งสำ�นักง�นเหมือนกับองค์กรต�มรัฐธรรมนูญอื่นๆ แต่ก�รเปลี่ยนผ่�น 

ดังกล่�วมีผลให้ต้องมีก�รยกเลิกแก้ไขกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับสถ�นะของสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด 

อยู่เดิมหล�ยฉบับ เช่น พระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และพระร�ชบัญญัติ 

ระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน เพื่อยกเลิกสภ�พก�รเป็นส่วนร�ชก�รของสำ�นักง�นอัยก�ร

สูงสุดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ นอกจ�กน้ี ก�รท่ีสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดจะต้องเปล่ียนสภ�พ 

ม�เป็นองค์กรอัยก�รต�มรัฐธรรมนูญท่ีต้องมีก�รเปล่ียนแปลงรูปแบบ โครงสร้�ง อำ�น�จหน้�ท่ี 

คว�มสัมพันธ์ภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร อันเป็นอำ�น�จหน้�ที่ของนิติบุคคลมห�ชนที่ต้อง

เป็นไปโดยกฎหม�ย จึงมีคว�มจำ�เป็นอยู่ในตัวที่ต้องมีกฎม�ยออกม�รองรับก�รดำ�เนินก�ร 

ท่ีเก่ียวข้องดังกล่�ว แต่ท้ังน้ีไม่อ�จกำ�หนดให้มีบุคคลอ่ืนใดเป็นผู้แทนองค์กรในฐ�นะนิติบุคคล 

มห�ชนและมีอำ�น�จบังคับบัญช�สูงสุดในองค์กรต่อข้�ร�ชก�รอัยก�รและธุรก�รนอกเหนือ

จ�กอัยก�รสูงสุดได้ 

 4. ข้อจำ�กัดขององค์กรอัยก�รในก�รเสนอร่�งกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรต่อรัฐสภ� 

องค์กรอัยก�รอยู่ในฐ�นะเป็นองค์กรอ่ืนต�มรัฐธรรมนูญ แม้ว่�จะมีคว�มเป็นอิสระในด้�นก�ร 

บริห�รง�นบุคคล ก�รงบประม�ณ และก�รดำ�เนินก�รอ่ืนต�มท่ีกฎหม�ยบัญญัติ เช่นเดียวกับ 

องค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญดังกล่�วข้�งต้นก็ต�ม แต่องค์กรอัยก�รที่มีฐ�นะเป็นองค์กรอื่น

ต�มรัฐธรรมนูญ มีข้อจำ�กัดสิทธิบ�งประก�รที่แตกต่�งออกไปจ�กองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ

ประเภทองค์กรอิสระ คือสิทธิในก�รเสนอร่�งกฎหม�ยด้วยตนเอง ซึ่งต�มรัฐธรรมนูญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 142 ที่กำ�หนดให้คณะรัฐมนตรี สม�ชิกรัฐสภ� 

ศ�ล หรือองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ มีสิทธิท่ีจะเสนอร่�งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

หรือร่�งพระร�ชบัญญัติอื่นเฉพ�ะกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รจัดองค์กรต�มกฎหม�ยที่ประธ�น

ศ�ลและประธ�นองค์กรน้ันเป็นผู้รักษ�ก�รต�มนัยรัฐธรรมนูญฯ ม�ตร� 139 (3) และ ม�ตร� 

142 (3) และประช�ชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่�หนึ่งหมื่นคนเสนอกฎหม�ยต�ม

ม�ตร� 163 ดังนั้น องค์กรอัยก�รจึงไม่มีอำ�น�จที่จะเป็นผู้เสนอกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�ร

จัดองค์กรขององค์กรอัยก�รเองต่อรัฐสภ�ได้โดยตรง แต่ต้องกระทำ�ผ่�นฝ่�ยบริห�รคือ คณะ

รัฐมนตรี 

 ก�รไม่มีอำ�น�จในก�รเสนอร่�งกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รต่อรัฐสภ� แต่ต้อง 

กระทำ�ผ่�นฝ่�ยบริห�ร น่�จะเป็นก�รขัดต่อหลักคว�มเป็นอิสระขององค์กรอัยก�รต�มรัฐธรรมนูญ 

ดังกล่�ว ดังนั้นควรให้สิทธิแก่องค์กรอัยก�รในก�รเสนอกฎหม�ยขององค์กรตนเองด้วย โดย

อ�จกำ�หนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรีเป็นต้น ทั้งนี้

เพื่อให้ฝ่�ยบริห�รส�ม�รถตรวจสอบและตรวจท�นขอบเขตของร่�งกฎหม�ยดังกล่�วว่�จะ

ไม่กระทบต่อก�รปฏิบัติร�ชก�รอื่นของฝ่�ยบริห�รและงบประม�ณ

 5. ข้อห้�มในก�รเข้�ไปมีส่วนได้เสียในกิจก�รอ่ืนของรัฐของพนักง�นอัยก�ร รัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 วรรคหก ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อห้�มใน

ก�รเข้�ไปมีส่วนได้เสียกับกิจก�รของรัฐของพนักง�นอัยก�ร โดยกำ�หนดให้พนักง�นอัยก�ร

ต้องไม่เป็นกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจหรือกิจก�รอื่นของรัฐในทำ�นองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับ

อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รอัยก�ร ทั้งต้องไม่ประกอบอ�ชีพหรือวิช�ชีพหรือกระทำ�กิจก�รใด 

อันเป็นก�รกระทบกระเทือนถึงก�รปฏิบัติหน้�ท่ี หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งตำ�แหน่งหน้�ท่ี 

ร�ชก�ร และต้องไม่เป็นกรรมก�ร ผู้จัดก�ร หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือดำ�รงตำ�แหน่งอื่นใดที่

มีลักษณะง�นคล้�ยคลึงกันนั้นในห้�งหุ้นส่วนบริษัท ทั้งนี้เพื่อป้องกันก�รเกิดภ�วะประโยชน์

ที่ขัดกันในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนนั้น (Conflict of  

interest) เพร�ะก�รขัดกันแห่งประโยชน์ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว ย่อมส่งผลต่อคว�ม 

เท่ียงธรรมในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 รับรอง 

ไว้ในม�ตร� 255 วรรคสอง เช่นเดียวกันกับผู้พิพ�กษ�และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรต�ม 

รัฐธรรมนูญอื่นๆ 

 ข้อกำ�หนดดังกล่�วคงไว้ซ่ึงหลักก�รท่ีดีในก�รป้องกันมิให้พนักง�นอัยก�รหรือองค์กร 

อัยก�รเข้�ไปเกี่ยวข้องในกิจก�รใดๆ ของรัฐที่อ�จมีข้อขัดแย้งม�สู่ก�รพิจ�รณ�ของพนักง�น

อัยก�รในอน�คต ซึ่งจะทำ�ให้สูญเสียคว�มเป็นกล�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ อันกระทบต่อคว�ม

เป็นอิสระในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นอัยก�รที่รัฐธรรมนูญได้ว�งไว้ แต่ในขณะเดียวกัน 
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ข้อห้�มดังกล่�วอ�จกระทบกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ขององค์กรอัยก�รในก�รรักษ�ผลประโยชน์

ของรัฐและก�รช่วยเหลือประช�ชนด้�นกฎหม�ย เพร�ะก�รแต่งต้ังให้อัยก�รไปเป็นกรรมก�ร 

ต�มกฎหม�ยต่�งๆ ก�รเป็นกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ องค์ก�รมห�ชนและองค์ก�รของรัฐต่�งๆ น้ัน 

เป็นไปเพื่อดูแลให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� ก�รปฏิบัติร�ชก�รของรัฐ องค์ก�รของรัฐทั้งส่วนกล�ง 

ส่วนภูมิภ�ค และส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนรัฐวิส�หกิจต่�งๆ ให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยและระเบียบ 

แบบแผนของท�งร�ชก�ร ดังนั้น เพื่อมิให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รในภ�รกิจ

ด้�นก�รรักษ�ผลประโยชน์ของรัฐและด้�นก�รช่วยเหลือประช�ชนท�งกฎหม�ยต่�งๆ นั้น

เสื่อมประสิทธิภ�พไป ในขณะเดียวกัน หลักก�รดังกล่�วของรัฐธรรมนูญก็มีส่วนสำ�คัญยิ่ง 

ที่จะเป็นหลักประกันในคว�มเป็นอิสระและคว�มเป็นกล�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�น

อัยก�รเอง ที่จะต้องไม่เข้�ไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ที่อ�จเป็นคดีเข้�สู่ก�ร 

พิจ�รณ�ของพนักง�นอัยก�รในอน�คตข้�งหน้� คณะกรรมก�รอัยก�รจึงมีบทบ�ทสำ�คัญยิ่ง 

ที่ต้องใช้ดุลยพินิจในก�รว�งกรอบกำ�หนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในก�รอนุญ�ตให้พนักง�น

อัยก�รเข้�เป็นกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจหรือกิจก�รอ่ืนของรัฐในทำ�นองเดียวกันต�มรัฐธรรมนูญ 

ดังกล่�วให้เหม�ะสม ไม่ให้ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วมีผลกระทบต่อคว�มเป็นกล�งและคว�ม

เป็นอิสระในก�รสั่งคดีของพนักง�นอัยก�รต่อไป

 6. ก�รคุ้มกันพนักง�นอัยก�รในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

เก่ียวกับคว�มเป็นอิสระขององค์กรอัยก�ร ต�มบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักร 

ไทย พุทธศักร�ช 2550 วรรคสอง ได้รับรองให้พนักง�นอัยก�รมีอิสระในก�รพิจ�รณ�สั่งคดี

และก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม ก�รที่พนักง�นอัยก�รจะส�ม�รถมีคว�มเป็น

อิสระดังกล่�วได้ นอกเหนือจ�กต้องได้รับหลักประกันในคว�มเป็นอิสระขององค์กรอัยก�รและ 

ตัวพนักง�นอัยก�รในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี มิให้มีก�รแทรกแซงใดจ�กฝ่�ยบริห�ร ฝ่�ยนิติบัญญัติ 

ฝ่�ยตุล�ก�ร ฝ่�ยก�รเมืองแล้ว พนักง�นอัยก�รต้องได้รับคว�มคุ้มกันในก�รปฏิบัติหน้�ที ่

ดังกล่�วด้วย ก�รคุ้มกันในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของพนักง�นอัยก�รเป็นหลักก�รท่ีได้รับก�รรับรอง 

อย่�งเป็นส�กลในกติก�คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเก่ียวกับองค์กรอัยก�รท่ีพนักง�นอัยก�ร 

จะส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีของตนได้โดยปร�ศจ�กก�รคุกค�ม อุปสรรค ก�รละเมิดก�รแทรกแซง 

ที่ไม่เหม�ะสม หรือก�รเสี่ยงต่อคว�มรับผิดท�งแพ่ง ท�งอ�ญ�หรืออื่นๆ โดยไม่เป็นธรรม 

ท้ังน้ี เพร�ะห�กพนักง�นอัยก�รต้องปฏิบัติหน้�ท่ีท่�มกล�งคว�มหว�ดวิตกว่�อ�จถูกฟ้องร้อง 

ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีน้ัน ย่อมมีผลต่อก�รตัดสินใจในก�รใช้ดุลยพินิจท่ีกระทบต่อคว�มเท่ียงธรรม 

ได้ ต�มกฎหม�ยไทยได้ให้คว�มคุ้มครองในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีแก่พนักง�นอัยก�รท่ัวไปเช่นเดียว 

กับเจ้�พนักง�นอ่ืนๆ ในท�งแพ่งน้ันเป็นไปภ�ยใต้กฎหม�ยว่�ด้วยคว�มรับผิดท�งละเมิดของ 

พนักง�นเจ้�หน้�ท่ี ส่วนคว�มคุ้มกันจ�กคว�มรับผิดท�งอ�ญ�น้ันไม่ได้มีบทบัญญัติกฎหม�ย 

กำ�หนดไว้เป็นกรณีเฉพ�ะ

 ดังน้ัน เพ่ือให้พนักง�นอัยก�รส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีต�มรัฐธรรมนูญและต�มกฎหม�ย 

อ่ืนได้อย่�งเป็นอิสระและด้วยคว�มเท่ียงธรรม ไม่ตกในอิทธิพลแห่งคว�มวิตกกังวลต่อก�รถูก 

ฟ้องร้องดำ�เนินคดีอันเนื่องม�จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่นั้นจนกระทบต่อก�รใช้ดุลยพินิจ ควรมี

กฎหม�ยให้คว�มคุ้มกันในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�ร

4. สรุปและข้อเสนอแนะ

 องค์กรอัยก�รต�มที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 

2550 นี้ มิได้อยู่ในฐ�นะเป็นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญที่ใช้อำ�น�จอธิปไตยและเป็นอิสระจ�ก

ฝ่�ยบริห�ร ตุล�ก�ร และนิติบัญญัติ ต�มคว�มหม�ยที่แท้จริงขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญ

แต่อย่�งใด แต่เป็นองค์กรหรือสถ�บันท�งก�รบริห�รของฝ่�ยบริห�ร (Independent regulatory 

agency) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของฝ่�ยบริห�ร

ท่ีมีประสิทธิภ�พ กับก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชน และเพ่ือแก้ไขปัญห�ข้อจำ�กัด 

หล�ยประก�รอันเนื่องม�จ�กระบบบริห�รร�ชก�รของฝ่�ยบริห�รเดิมเท่�นั้น

 องค์กรอัยก�รต�มบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 

2550 จึงยังคงมีสถ�นะเป็นองค์กรในฝ่�ยบริห�ร ห�กแต่ได้รับคว�มเป็นอิสระท�งก�รบริห�ร 

ง�นบุคคล ก�รงบประม�ณ และก�รดำ�เนินก�รอ่ืนจ�กฝ่�ยบริห�ร ท้ังน้ีเพ่ือให้คว�มเป็นอิสระ 

ขององค์กรอัยก�รดังกล่�ว เป็นหลักประกันในคว�มเป็นอิสระของพนักง�นอัยก�รในก�รปฏิบัติ 

หน้�ท่ีพิจ�รณ�ส่ังคดีต�มรัฐธรรมนูญน้ีและกฎหม�ยอ่ืนๆ อย่�งเท่ียงธรรมให้ม่ันคงข้ึนกว่�เดิม 

ที่มีอยู่ต�มพระร�ชบัญญัติพนักง�นอัยก�ร พ.ศ. 2487 เท่�นั้น องค์กรอัยก�รยังคงมีคว�ม

สัมพันธ์ท�งอำ�น�จหน้�ท่ีต่อฝ่�ยบริห�รในฐ�นะเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ย เป็นทน�ยคว�มแผ่นดิน 

ของฝ่�ยบริห�รในท�งอ�ญ� ท�งแพ่ง ท�งปกครอง และอำ�น�จหน้�ที่อื่นที่บัญญัติไว้ต�ม

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

 ก�รท่ีรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 กำ�หนดให้องค์กรอัยก�ร 

เป็นองค์กรอื่นในหมวดองค์กรต�มรัฐธรรมนูญนี้ มีผลดีต่อก�รประกันคว�มเป็นอิสระในก�ร 

ปฏิบัติหน้�ท่ีของพนักง�นอัยก�รให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรม และสอดคล้องกับสถ�นะขององค์กร 

อัยก�รในต่�งประเทศหล�ยๆ ประเทศ แต่ก�รท่ีรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้ให้สถ�นะองค์กรอัยก�ร 

ไว้ในหมวดหมู่เดียวกันกับคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ คณะกรรมก�ร 

ตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ซึ่งทุกองค์กรล้วนเป็นองค์กรต�ม

รัฐธรรมนูญท่ีไม่ได้มีบทบ�ทหรืออำ�น�จหน้�ท่ีเก่ียวพันกับฝ่�ยบริห�ร จึงทำ�ให้เกิดคว�มสับสน 
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8
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชลัท ประเทืองรัตนา

จุดกำ�เนิดของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเป็นหน่วยง�นท่ีจัดต้ังข้ึนต�มรัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ 

มนุษยชน คว�มพย�ย�มในก�รผลักดันจัดตั้งองค์กรดังกล่�วมีทั้งฝ่�ยสนับสนุนและคัดค้�น

ก�รบัญญัติเรื่องดังกล่�วไว้ในรัฐธรรมนูญ ในประเด็นของผู้ที่ไม่เห็นด้วยในก�รจัดตั้งองค์กร

เน่ืองจ�กเป็นก�รซ้ำ�ซ้อนกับกลไกลในก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยู่แล้ว อีกท้ังซ้ำ�ซ้อนกับ 

ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน แต่ฝ่�ยที่สนับสนุนให้เหตุผลว่�เพื่อผลักดันให้ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เป็นจริงในท�งปฏิบัติ แม้ว่�จะมีองค์กรคุ้มครองสิทธิม�กม�ย แต่ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนก็

ยังคงมีอยู่ จนกระทั่งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้รับก�รบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 ต่อม� เม่ือมีก�รร่�งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

ก็ยังคงได้รับก�รบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมีอำ�น�จหน้�ที่เพิ่มขึ้นในหล�ยประก�ร เช่น 

ก�รฟ้องคดีต่อศ�ลยุติธรรมแทนผู้เสียห�ย เป็นต้น แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ สถ�นะที่

เปลี่ยนแปลงจ�กองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอื่นต�มรัฐธรรมนูญ 

 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติในปัจจุบันเป็นชุดที่ 2 แล้ว จึงควรมีก�รศึกษ�

เพื่อทบทวนก�รทำ�ง�นในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�ว่�บรรลุต�มเจตน�รมณ์ในก�รจัดต้ังองค์กร

หรือไม่ อย่�งไร สำ�หรับก�รศึกษ�เพื่อรวบรวมและสังเคร�ะห์องค์คว�มรู้หน่วยง�นคณะ

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ในสถ�นะและอำ�น�จหน้�ที่ต�มกฎหม�ยขององค์กรอัยก�รและพนักง�นอัยก�รที่มีต่อฝ่�ย 

บริห�รว่�องค์กรอัยก�รและพนักง�นอัยก�รจะยังคงปฏิบัติหน้�ที่เหล่�นี้ได้อยู่ต่อไปหรือไม่ 

โดยเฉพ�ะอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รดำ�เนินคดีแพ่ง คดีปกครอง ก�รเป็นท่ีปรึกษ�ท�งกฎหม�ยของ 

รัฐบ�ล ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่� ห�กพิจ�รณ�ต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 255 ที่ต้องก�รให้คว�มเป็นอิสระของพนักง�นอัยก�รและองค์กร

อัยก�รได้รับประกันต�มรัฐธรรมนูญ และมีคว�มเป็นอิสระบ�งประก�รจ�กฝ่�ยบริห�ร แต่

คงคว�มสัมพันธ์ในอำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรอัยก�รต่อฝ่�ยบริห�รอยู่รัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 น้ี ก็ควรกำ�หนดให้องค์กรอัยก�รอยู่ในหมวดท่ีว่�ด้วยองค์กร 

ท�งบริห�รคือในหมวด 9 ที่ว่�ด้วยคณะรัฐมนตรี (ม�ตร� 171-196) โดยให้หมวด 9 เป็น

หมวดองค์กรของฝ่�ยบริห�ร อันประกอบด้วยบทบัญญัติที่ว่�ด้วยคณะรัฐมนตรีและองค์กร

อัยก�รเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งสหร�ชอ�ณ�จักรโดมินิกัน รัฐธรรมนูญแห่งส�ธ�รณรัฐ 

หมู่เก�ะฟิจิ และรัฐธรรมนูญส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจะส�ม�รถแสดงสถ�นะที่แท้จริงของ

องค์กรอัยก�รไทยต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ

 ท้�ยที่สุด บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรอัยก�รในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้

เปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิมอย่�งม�ก องค์กรอัยก�รมิได้มีบทบ�ทหน้�ที่ในฝ่�ยบริห�รเพียง

อย่�งเดียวเท่�นั้น ห�กแต่ยังมีบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ในก�รดำ�เนินคดีต่�งๆ ต�มรัฐธรรมนูญ

ที่ผ่�นก�รตรวจสอบม�จ�กองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญอันเป็นองค์กรตรวจสอบ คว�ม

สัมพันธ์เชิงอำ�น�จหน้�ที่กับฝ่�ยบริห�รขององค์กรอัยก�รไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ 

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วของพนักง�นอัยก�รและองค์กรอัยก�รมีคว�มเป็นอิสระ ไม่เฉพ�ะ

จ�กฝ่�ยบริห�ร แต่ยังเป็นอิสระจ�กองค์กรอื่นๆ อย่�งแท้จริง และโดยสภ�พดั้งเดิมของ

อำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรอัยก�รที่ต่�งประเทศหล�ยๆ ประเทศล้วนยอมรับว่� เป็นองค์กร

ที่ใช้อำ�น�จท�งตุล�ก�ร ดังนั้น องค์กรอัยก�รควรมีสถ�นะที่เป็นอิสระต�มรัฐธรรมนูญ โดย

ควรกำ�หนดสถ�นะให้องค์กรอัยก�รไทยอยู่ในหมวดขององค์กรที่ใช้อำ�น�จท�งตุล�ก�ร โดย

ก�รกำ�หนดหมวดศ�ลเป็นหมวดองค์กรท�งตุล�ก�ร และให้สถ�นะขององค์กรอัยก�รไว้ใน

หมวดองค์กรท�งตุล�ก�ร
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1. เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่ 

 จุดเริ่มต้นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้ง 

ขึ้นต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540 เกิดขึ้นจ�กแรงผลักดัน และคว�ม

เรียกร้องต้องก�รของประช�ชนที่มุ่งหวังให้มีกลไกอิสระ เพื่อทำ�หน้�ที่ส่งเสริม คุ้มครอง และ

พิทักษ์สิทธิเสรีภ�พของประช�ชนให้มีผลปร�กฏเป็นจริง ผลจ�กก�รทำ�ประช�พิจ�รณ์เพื่อ

รับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชนในขณะนั้นพบว่� ประช�ชนร้อยละ 80 ต่�งสนับสนุนให้มี

ก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติขึ้นม� เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นกลไกหนึ่งในก�ร 

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พให้แก่ประช�ชนช�วไทย โดยที่กระบวนก�รร่�งกฎหม�ย

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ภ�ยหลังประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540  คณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�ก

ประช�ชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผลให้มีก�รปรับปรุงร่�งกฎหม�ยนี้ให้ดีขึ้นในก�รส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิของประช�ชน ภ�ยหลังต่อม� สภ�ผู้แทนร�ษฎรและวุฒิสภ�ได้มีมติให้ผ่�น

ร่�งพระร�ชบัญญัติฯ ดังกล่�วในต้นเดือนตุล�คม 2542 ภ�ยในกำ�หนดเวล�ที่รัฐธรรมนูญ

ได้บัญญัติไว้ และได้มีก�รประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 116 ตอนที่ 118 ก เมื่อวันที่ 

25 พฤศจิก�ยน 2542 โดยกำ�หนดให้ “พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

พ.ศ. 2542” มีผลใช้บังคับเป็นกฎหม�ยตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป 

(นิยม รัฐอมฤต, 2555)  สำ�หรับคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติชุดแรก ว�ระก�รดำ�รง

ตำ�แหน่งหกปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับก�รโปรดเกล้�ฯ แต่งตั้งและครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งใน

วันที่ 12 กรกฎ�คม 2550 ประกอบด้วยคณะกรรมก�รทั้งสิ้น 11 คน โดยมี ศ.เสน่ห์ จ�มริก 

เป็นประธ�นกรรมก�ร (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ, 2556)

 ก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550 เม่ือวันท่ี 24 สิงห�คม 

พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 18 ของไทย ยังคงคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

เอ�ไว้ เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประช�ชน โดยมีสถ�นะเป็นองค์กร 

ต�มรัฐธรรมนูญ ประเภทองค์กรอ่ืนต�มรัฐธรรมนูญ และได้บัญญัติเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ 

และอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ รวมทั้งกำ�หนดให้สำ�นักง�นคณะ 

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเป็นหน่วยง�นอิสระในก�รบริห�รง�นบุคคล ก�รงบประม�ณ 

และก�รดำ�เนินง�นอื่น ทำ�นองเดียวกับหน่วยธุรก�รขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญอื่น (นิยม  

รัฐอมฤต, 2555) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ไว้ในม�ตร� 256 ม�ตร� 257 และม�ตร�ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยคณะกรรมก�รท้ังส้ิน 7 คน 

โดยมี ศ.อมร� พงศ�พิชญ์ เป็นประธ�นกรรมก�ร  

 1.1	กระบวนการสรรหา	

 กระบวนก�รสรรห�คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติต�มรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงกระบวนก�รที่แตกต่�งไปจ�กเดิม ซึ่งแต่เดิมก�รสรรห�คณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

จำ�นวน 27 คน แต่ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ได้ลดจำานวน 

คณะกรรมการสรรหาลงเหลือเพียง	7	คน	ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา	ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎร	 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำานวน	 1	 คน	 และบุคคล

ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำานวน	 1	 คน  (นิยม รัฐอมฤต, 

2555)

 คณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติท้ัง 7 คน จะดำ�เนินกระบวนก�ร 

สรรห�และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและมีคว�มเหม�ะสมท�งด้�นก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ภ�ยใน 30 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีก�รเลือกบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�ว เช่น 

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนคนใดคนหนึ่งต�ย ล�ออก หรือหมดว�ระ เป็นต้น มติในก�รสรรห�

และคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่� 2/3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดเท่�ที่มีอยู่และต้อง

เป็นก�รลงคะแนนโดยเปิดเผย เมื่อได้บุคคลที่มีคว�มเหม�ะสมแล้วจะเสนอร�ยชื่อบุคคล 

ผู้ได้รับก�รคัดเลือกดังกล่�ว พร้อมคว�มสมัครใจและยินยอมของผู้ได้รับก�รคัดเลือก เพื่อ

เสนอต่อประธ�นวุฒิสภ�ต่อไป 

 ในชั้นก�รพิจ�รณ�ของวุฒิสภ�เมื่อประธ�นวุฒิสภ�ได้รับร�ยชื่อบุคคลผู้ได้รับก�ร

สรรห�จ�กคณะกรรมก�รสรรห�แล้ว จะดำ�เนินก�รเรียกประชุมวุฒิสภ�เพื่อทำ�ก�รลงมติให้

คว�มเห็นชอบกับร�ยชื่อดังกล่�วภ�ยใน 30 วัน นับแต่ได้รับร�ยชื่อ ก�รลงมติและให้คว�ม

เห็นชอบจะใช้วิธีลงคะแนนโดยลับ โดยผลของมติดังกล่�วแบ่งออกเป็น 2 ประก�ร ดังต่อไปน้ี  

 (ก) กรณีที่วุฒิสภ�เห็นชอบกับร�ยชื่อที่ได้รับม�ทั้งหมด ประธ�นวุฒิสภ�

จะนำ�ร�ยชื่อกร�บบังคมทูลเพื่อพระมห�กษัตริย์ทรงแต่งตั้งต่อไป

 (ข) กรณีที่วุฒิสภ�ไม่เห็นชอบกับร�ยชื่อที่ได้รับม�ทั้งหมดหรือแต่เพียง

บ�งส่วน ประธ�นวุฒิสภ�จะส่งร�ยชื่อกลับไปยังคณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วย เพื่อให้คณะกรรมก�ร

สรรห�ดำ�เนินก�รคัดเลือกและสรรห�ใหม่ ในชั้นนี้ผลของก�รที่วุฒิสภ�ส่งร�ยชื่อ

กลับคืนให้คณะกรรมก�รสรรห�แบ่งออกได้เป็น 3 ประก�ร คือ

 (ข.1) กรณีคณะกรรมก�รสรรห�เห็นด้วยกับวุฒิสภ� คณะกรรมก�รจะต้อง 

ดำ�เนินก�รสรรห�และคัดเลือกใหม่ ซึ่งต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยใน 30 วัน 

นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำ�เนินก�รสรรห�ใหม่



194        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        195

 (ข.2) กรณีคณะกรรมก�รสรรห�ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภ�และมีมติยืนยันต�มมติเดิม

ด้วยคะแนนเอกฉันท์ คณะกรรมก�รสรรห�จะส่งร�ยชื่อนั้นให้แก่ประธ�นวุฒิสภ�เพื่อนำ�

คว�มกร�บบังคมทูลแต่งตั้งต่อไป 

 (ข.3) กรณีคณะกรรมก�รสรรห�ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภ� แต่มติยืนยันต�มมติเดิม 

ไม่เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมก�รสรรห�ต้องเริ่มดำ�เนินกระบวนก�รสรรห�และคัดเลือกใหม่ ซึ่ง

ต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยใน 30 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำ�เนินก�รดังกล่�ว

 1.2	อำานาจหน้าที่	

 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติชุดแรกได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณโปรดเกล้�ฯ 

แต่งต้ังเม่ือวันท่ี 13 กรกฎ�คม พ.ศ. 2544 โดยมีอำ�น�จหน้�ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหม�ยสองฉบับ 

คือ รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540 และพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิ

มนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 บทบ�ทที่สำ�คัญของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติคือ  

การตรวจสอบและรายงานการกระทำาเมื่อพบว่าเกิดข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น รวมทั้งมีอำ�น�จเสนอม�ตรก�รแก้ไขที่เหม�ะสมทั้งต่อบุคคล

หรือหน่วยง�นท่ีกระทำ�ก�รละเลยหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่�ว ห�กพบว่�ไม่มีก�รดำ�เนิน 

ก�รต�มที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้เสนอไว้ คณะกรรมก�รมีสิทธิร�ยง�นต่อ

รัฐสภ�เพื่อดำ�เนินก�รต่อไป (นิยม รัฐอมฤต, 2555)

 ก�รกระทำ�ที่มีลักษณะเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกจ�กก�รละเมิดศักดิ์ศรี

คว�มเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภ�พและคว�มเสมอภ�คของบุคคลที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรอง

ไว้ให้แก่ประช�ชนแล้ว ยังรวมถึงก�รกระทำ�ที่บุคคลหรือหน่วยง�นใดหน่วยง�นหนึ่งไม่ปฏิบัติ 

ให้เป็นไปต�มพันธกรณีระหว่�งประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเข้�เป็นภ�คีด้วย 

พันธกรณีระหว่�งประเทศที่ไทยเข้�เป็นภ�คีในปัจจุบันมีอยู่ 4 ฉบับที่สำ�คัญ ได้แก่ 

 1. อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พ.ศ. 2522

 2. อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532

 3. กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง พ.ศ. 2509

 4. อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

 ดังนั้น ก�รกระทำ�หรือเหตุก�รณ์ใดที่เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รัฐธรรมนูญ

ได้บัญญัติรับรองแล้ว รวมถึงพันธกรณีระหว่�งประเทศทั้ง 4 ฉบับข้�งต้น ย่อมอยู่ภ�ยใต้

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ที่จะทำ�ก�รตรวจสอบและร�ยง�น

ก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่�วได้เสมอ 

 นอกจ�กอำ�น�จในก�รตรวจสอบและร�ยง�นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมก�ร 

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติยังมีบทบ�ทและอำ�น�จหน้�ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนในอีกหล�ย 

ประก�ร เช่น ก�รส่งเสริมก�รเค�รพและก�รปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและ

ระหว่�งประเทศ ก�รเสนอแนะนโยบ�ยในก�รปรับปรุงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�วิจัย ก�รเผยแพร่คว�มรู้ด้�นสิทธิมนุษยชนแก่ประช�ชน ก�รส่งเสริม

และประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�ร องค์ก�รเอกชน และองค์กรอื่นในด้�น

สิทธิมนุษยชน ก�รเสนอคว�มเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภ�ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้�

เป็นภ�คีสนธิสัญญ�ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ก�รประเมินสถ�นก�รณ์ด้�นสิทธิมนุษยชน 

โดยจัดทำ�เป็นร�ยง�นประจำ�ปีเสนอต่อรัฐสภ� คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะ เป็นต้น 

(นิยม รัฐอมฤต, 2555)

 สำ�หรับอำ�น�จหน้�ที่ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 

ม�ตร� 257 นั้นได้แก่ 

 1) ตรวจสอบและร�ยง�นก�รกระทำ�หรือก�รละเลยก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิด 

สิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปต�มพันธกรณีระหว่�งประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย 

เป็นภ�คี และเสนอม�ตรก�รแก้ไขที่เหม�ะสมต่อบุคคลหรือหน่วยง�นที่กระทำ�หรือละเลย

ก�รกระทำ�ดังกล่�วเพื่อดำ�เนินก�ร ในกรณีไม่มีก�รดำ�เนินก�รที่เสนอให้ร�ยง�นต่อรัฐสภ�

เพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

 2) เสนอแนะนโยบ�ย และข้อเสนอในก�รปรับปรุงกฎหม�ย และกฎ ต่อรัฐสภ�

หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 3) ส่งเสริมก�รศึกษ� ก�รวิจัย และก�รเผยแพร่คว�มรู้ด้�นสิทธิมนุษยชน

 4) ส่งเสริมคว�มร่วมมือและก�รประส�นง�นระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�ร องค์กรเอกชน 

และองค์กรอื่นในด้�นสิทธิมนุษยชน

 5) จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีเพ่ือประเมินสถ�นก�รณ์ด้�นสิทธิมนุษยชนภ�ยในประเทศ 

และเสนอต่อรัฐสภ�

 6) อำ�น�จหน้�ที่อื่นต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ

 ก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติจะเน้นก�ร

ให้คว�มคุ้มครองด้�นสิทธิมนุษยชนเป็นสำ�คัญ แม้คณะกรรมก�รจะมีเพียงอำ�น�จพิจ�รณ�

ตรวจสอบและร�ยง�นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ผลของก�รไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�หรือ

ม�ตรก�รแก้ไขท่ีคณะกรรมก�รได้เสนอข้ึนไป อ�จถูกร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช�ของหน่วยง�น 

รัฐผู้กระทำ�ละเมิดดังกล่�วได้ และห�กเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อหลักก�รคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนโดยส่วนรวมแล้ว อ�จถูกตีแผ่นำ�เสนอสู่ส�ธ�รณะ ลักษณะดังกล่�วย่อมก่อให้

เกิดก�รตระหนัก และเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติต�มร�ยง�นของคณะกรรมก�รสิทธิ 

มนุษยชนแห่งช�ติ

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติเพ่ิมเติมอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รเพ่ิมข้ึนม� 

อีกหล�ยประก�ร ต�มที่ปร�กฏในม�ตร� 257 ของรัฐธรรมนูญ ได้แก่
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 (1) อำ�น�จในก�รเสนอเร่ืองต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมก�ร 

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติว่� กฎหม�ยหรือข้อคว�มแห่งกฎหม�ยฉบับใด มีเนื้อห�ที่กระทบต่อ

สิทธิมนุษยชน และมีลักษณะเป็นก�รขัดหรือแย้งต่อหลักก�รหรือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แล้ว ห�กคณะกรรมก�รพิจ�รณ�แล้วเห็นชอบด้วยต�มคำ�ร้องเรียนที่มีเข้�ม� คณะกรรมก�ร

มีอำ�น�จเสนอเร่ืองต่อไปให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�ปัญห�เก่ียวกับคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

พร้อมคว�มเห็นของตนได้

 (2) อำ�น�จในก�รเสนอเรื่องต่อศ�ลปกครอง กรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติว่� กฎหม�ยลำ�ดับรอง (Subordinate Legislation) หรือข้อคว�มแห่ง

กฎหม�ยลำ�ดับรองที่ออกโดยฝ่�ยปกครองฉบับใด คำ�สั่งหรือก�รกระทำ�ใดท�งปกครองของ

ฝ่�ยปกครองหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐคนใด หน่วยง�นใดมีลักษณะละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิ

มนุษยชน และมีลักษณะเป็นก�รขัดหรือแย้งต่อหลักก�รหรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหม�ยแล้ว ห�กคณะกรรมก�รพิจ�รณ�เห็นชอบด้วยต�มคำ�ร้องเรียนที่มีเข้�ม�  

คณะกรรมก�รมีอำ�น�จเสนอเรื่องต่อไปให้ ศ�ลปกครองพิจ�รณ�ปัญห�เกี่ยวกับคว�มชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหม�ยพร้อมด้วยคว�มเห็นของตนได้

 (3) อำ�น�จฟ้องคดีต่อศ�ลยุติธรรมแทนผู้เสียห�ย กรณีท่ีคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ติได้รับก�รร้องขอจ�กผู้เดือดร้อนเสียห�ยว่� มีก�รกระทำ�หรือก�รละเลยก�รกระทำ�ใด 

อันมีลักษณะเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ห�กคณะกรรมก�รพิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรช่วย

เหลือเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม คณะกรรมก�รมีอำ�น�จฟ้องคดี

ต่อศ�ลยุติธรรมแทนผู้เสียห�ยได้ 

 อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 

2542 ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ จะยุติก�รดำ�เนินก�รทันที เมื่อ

พบว่�เร่ืองอยู่ในช้ันศ�ลแล้ว ต�มม�ตร� 22 ของพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 หรือเร่ืองไม่ได้อยู่ในอำ�น�จหน้�ท่ี ต�มม�ตร� 25 วรรค 2 ของพระร�ช 

บัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542

 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติส�ม�รถดำ�เนินก�รทั้งในแง่ก�รป้องกัน 

ก่อนมีก�รละเมิด รวมทั้งก�รดำ�เนินก�รภ�ยหลังมีก�รละเมิด ทั้งนี้ยังมีขอบเขตรวมไปถึง 

กรณีก�รละเมิดจ�กภ�คเอกชนอีกด้วย (สุรสีห์ โกศลน�วิน, 2547) จึงกล่�วได้ว่�มีหน้�ที ่

ที่กว้�งขว�ง ไม่ได้จำ�กัดขอบเขตเฉพ�ะตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�กภ�ครัฐเท่�นั้น 

แต่รวมถึงภ�คเอกชนด้วย 

 สำ�หรับก�รทำ�หน้�ที่นั้น คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติยังมีอำ�น�จเรียก

เอกส�รหรือหลักฐ�นท่ีเก่ียวข้องจ�กบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดม�ให้ถ้อยคำ� รวมท้ังมีอำ�น�จอ่ืน 

เพื่อประโยชน์ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ทั้งนี้ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ (ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ, 2556)  

โดย กสม. มีอำ�น�จส่ังก�รให้บุคคลหรือหน่วยง�น ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือม�ให้ถ้อยคำ� หรือส่ง 

วัตถุ อีกทั้งมีอำ�น�จในก�รลงโทษผู้ที่ไม่ม�ให้ข้อมูลหรือส่งหลักฐ�นและวัตถุพย�น อย่�งไร

ก็ต�ม  แม้ต�มม�ตร� 34 ของพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 

2542 ได้มีก�รกำ�หนดบทลงโทษต่อบุคคลหรือหน่วยง�นที่ขัดขืนหรือไม่ให้คว�มร่วมมือต่อ

คณะกรรมก�รสิทธิ อย่�งไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่�วไม่มีผลบังคับใช้ต่อส่วนร�ชก�ร หน่วยง�น 

ของรัฐและรัฐวิส�หกิจแต่อย่�งใด (นพนิธิ สุริยะ, 2550)

 ส�ระสำ�คัญของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติในรัฐธรรมนูญ 2550 ท่ีแตกต่�ง 

ไปจ�กที่รัฐธรรมนูญ 2540 บัญญัติไว้ในประก�รที่สำ�คัญ ดังนี้

 

	 1.3	 ตารางเปรียบเทียบประเด็นที่แตกต่างของ	 กสม.	 ตามรัฐธรรมนูญ	 2540	

กับรัฐธรรมนูญ	2550

ประเด็น

1.	สถานะองค์กร

2.	จำานวนคณะกรรมการ
สิทธิฯ

3.	องค์ประกอบ 
คณะกรรมการสรรหา

4.	กระบวนการสรรหา

รัฐธรรมนูญ	2540

องค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ

11 คน

ให้มีคณะกรรมก�รสรรห�
กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่ง
ช�ติจำ�นวน 27 คน ประกอบ
ด้วยส่ือมวลชน องค์ก�รพัฒน� 
เอกชน เป็นต้น

เสนอชื่อจำ�นวน 22 คน ให้
วุฒิสภ�คัด เลือกให้ เหลือ
จำ�นวน 11 คน

รัฐธรรมนูญ	2550

องค์กรอื่นต�มรัฐธรรมนูญ 

7 คน

คณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�ร 
สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีจำ�นวน 
7 คน ประกอบด้วยประธ�น
ศ�ลฎีก� ประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ 
ประธ�นศ�ลปกครองสูงสุด
ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ผู้นำ� 
ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร 
บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศ�ลฎีก� 
คัดเลือกจำ�นวนหนึ่งคน และ 
บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ตุล�ก�ร 
ในศ�ลปกครองสูงสุดคัดเลือก
จำ�นวนหนึ่งคน

สรรห�และคัดเลือก กสม. จำ�นวน 
7 คน ด้วยมติท่ีมีก�รลงคะแนน 
โดยเปิดเผยและมีคะแนนไม่น้อย
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ประเด็น

5.	การพ้นจากตำาแหน่ง

6.	อำานาจหน้าที่เพิ่มขึ้น

รัฐธรรมนูญ	2540

ไม่ได้ระบุอ�ยุ

รัฐธรรมนูญ	2550

กว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�ร 
ทั้งหมดเท่�ที่มีอยู่ แล้วเสนอ 
ร�ยช่ือผู้ได้รับเลือกพร้อมคว�ม 
ยินยอมของผู้นั้น ต่อประธ�น 
วุฒิสภ�เพื่อให้วุฒิสภ�มีมติให้ 
คว�มเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
ข้�งม�ก โดยวิธีลงคะแนนลับ

70 ปี บริบูรณ์

กำ�หนดให้ กสม. มีอำ�น�จหน้�ท่ี 
เพ่ิมเติมจ�กรัฐธรรมนูญ 2540 
ใน 3 เรื่อง คือ 
1. ก�รเสนอเรื่องพร้อมด้วย
คว�มเห็นต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีที่ เห็นชอบต�มที่มีผู้
ร้องเรียนว่�บทบัญญัติแห่ง
กฎหม�ยใดกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและมีปัญห�เก่ียวกับ 
คว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
สำ�หรับบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย 
ที่ กสม. จะเสนอให้ศ�ล
รัฐธรรมนูญพิจ�รณ�ต�มวรรค 
หนึ่งนั้น หม�ยถึงกฎหม�ยใน 
ระดับพระร�ชบัญญัติซึ่งตร�
ขึ้ น โดยองค์กรที่ ใช้อำ �น�จ 
นิติบัญญัติหรือรัฐสภ� หรือ
กฎหม�ยที่ ใช้บั งคับดั ง เช่น
พระร�ชบัญญัติ เช่น พระร�ช
กำ�หนดที่ได้รับก�รพิจ�รณ�
อนุมัติจ�กรัฐสภ�แล้ว เป็นต้น 

2. ก�รเสนอเรื่องพร้อมด้วย
คว�มเห็นต่อศ�ลปกครอง ใน 
กรณีท่ีเห็นชอบต�มท่ีมีผู้ร้องเรียน 
ว่�กฎ คำ�ส่ัง หรือก�รกระทำ�อ่ืน 
ใดในท�งปกครอง

2. สภาพปัญหา

 จ�กง�นวิจัย บทคว�มต่�งๆ และร�ยง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ติ ประมวลสรุปสภ�พปัญห�ได้ดังต่อไปนี้ 

	 1.	ปัญหาความซ้ำาซ้อนในอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กับองค์กรอื่น

 มีคว�มซ้ำ�ซ้อนในคำ�ร้องกับหน่วยง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน ท�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้มีก�รตั้งอนุกรรมก�รพิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนตั้งแต่ก�รส่งต่อ เพร�ะ

ไม่ได้อยู่ในอำ�น�จและเห็นว่�ควรให้หน่วยง�นองค์กรอ่ืนรับพิจ�รณ� ในส่วนของเร่ืองร้องเรียน 

ปี พ.ศ. 2555 พบว่� มีเรื่องร้องเรียนจำ�นวน 65 เรื่องจ�ก 325 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 ทั้งนี้

ยังไม่รวมเรื่องที่ไม่พบประเด็นก�รละเมิดเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำ�น�จ และเรื่องที่ยุติเพร�ะอยู่

ในชั้นศ�ลอีก 110 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.8 รวมทั้งหมด 175 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 53.84 

จ�กเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 325 เรื่อง ตัวเลขดังกล่�วสะท้อนคว�มซ้ำ�ซ้อนและค�บเกี่ยวของ

อำ�น�จหน้�ท่ี รวมไปถึงคว�มไม่ชัดเจนของภ�รกิจขององค์กรอิสระในก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจ 

ของประช�ชน แม้ว่�ส่วนหน่ึงจะเป็นพฤติกรรมต�มธรรมช�ติของผู้ร้องเรียนท่ีทำ�ในทุกช่องท�ง 

ก็ต�ม (ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ, 2556)  ในปัจจุบันนี้ พบว่�ก�รทำ�หน้�ที่ของคณะกรรมก�รสิทธิฯ 

มีคว�มซ้ำ�ซ้อนกับก�รทำ�หน้�ที่ขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญอื่นที่มีหน้�ที่ตรวจสอบ ได้แก่ 

สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจก�รสตรี เย�วชน คนพิก�ร 

แรงง�น สิทธิชุมชน ส่ิงแวดล้อม ซ้ำ�ซ้อนกับผู้ตรวจก�รแผ่นดินในด้�นก�รรับเร่ืองร�วร้องทุกข์ 

เกี่ยวกับก�รละเมิดสิทธิของบุคคลด้�นต่�งๆ (นิยม รัฐอมฤต, 2555)

ประเด็น รัฐธรรมนูญ	2540 รัฐธรรมนูญ	2550

กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และ 
มีปัญห� ที่เกี่ยวกับคว�มชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหม�ย

3. ก�รฟ้องคดีต่อศ�ลยุติธรรม 
แทนผู้เสียห�ย เมื่อได้รับก�ร 
ร้องขอจ�กผู้เสียห�ย และเป็น
กรณีที่เห็นสมควร เพื่อแก้ไข 
ปัญห�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เป็นส่วนรวม
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 2.	ที่มาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีที่ม�จ�กคณะกรรมก�รสรรห�และคัดเลือก 

จำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย ประธ�นศ�ลฎีก� ประธ�นศ�ลรัฐธรรมนูญ ประธ�นศ�ลปกครอง 

สูงสุด ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่

ศ�ลฎีก�คัดเลือก และบุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ตุล�ก�รศ�ลปกครองสูงสุดคัดเลือก อย่�งไรก็ต�ม 

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติชุดปัจจุบันนี้ อ�จมีข้อกังข�ในแง่ก�รข�ดองค์ประกอบ 

ของผู้ท่ีม�จ�กองค์กรเอกชน (Non-Government Organization) ด้�นสิทธิมนุษยชน แม้รัฐธรรมนูญ 

จะไม่ได้ระบุให้คณะกรรมก�รต้องม�จ�กองค์กรเอกชนก็ต�ม แต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำ�หนด

ให้คำ�นึงถึงก�รมีส่วนร่วมของผู้แทนจ�กองค์กรเอกชนด้�นสิทธิมนุษยชนด้วย คณะกรรมก�ร

โดยส่วนใหญ่แม้จะทำ�ง�นร่วมกับองค์กรพัฒน�เอกชนแต่ก็ไม่ใช่ผู้แทนโดยตรง ส่วนใหญ่เป็น

ข้�ร�ชก�ร (ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ, 2556) ต่�งจ�กก�รสรรห�คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

ชุดที่ผ่�นม� ซึ่งมีคณะกรรมก�รสรรห� จำ�นวน 27 คน จ�กภ�คประช�สังคม สื่อมวลชน 

และสถ�บันวิช�ก�ร เป็นต้น ก�รสรรห�นั้นต้องเสนอจำ�นวนเป็นสองเท่�ของคณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชน คือ 22 คน ต่อวุฒิสภ� ดังน้ันก�รสรรห�คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

ชุดใหม่นี้ จึงอ�จข�ดบุคคลที่มีประสบก�รณ์ในก�รต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจ�กภ�คประช�ชน

และตัวแทนจ�กองค์กรพัฒน�เอกชน

 3.	การผลักดันให้มีมาตรการเยียวยาสิทธิในเชิงปฏิบัติ

 เนื่องจ�กหล�ยกรณีที่ปร�กฏก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประช�ชนจ�กหน่วยง�น

รัฐ รัฐวิส�หกิจ หรือโครงก�รขน�ดใหญ่ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติได้วินิจฉัยว่� 

ก�รกระทำ�เหล่�นั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนจริง และทำ�ข้อเสนอแนะให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงแก้ไข แต่หน่วยง�นที่ละเมิดกลับเพิกเฉยละเลย ไม่ใส่ใจต่อข้อเสนอแนะ ทำ�ให้คณะ

กรรมก�รสิทธิฯ เหมือนเป็นองค์กรที่วินิจฉัยปัญห�ได้ แต่ลงมือทำ�หรือแก้ไขปัญห�ไม่ได้ 

(นิยม รัฐอมฤต, 2555) สอดคล้องกับร�ยง�นประจำ�ปีของ กสม. ปี 2551 และ 2552 ที่ระบุ

ว่� หน่วยง�นของรัฐจนถึงระดับรัฐบ�ล ยังไม่ให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นธรรมต�มม�ตรก�รก�รแก้ไขปัญห�และ 

ข้อเสนอแนะของ กสม.

 4.	อุปสรรคในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 รูปแบบก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนในบ�งกรณีท่ีเป็นปัญห� ซ่ึงคณะ 

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับร้องเรียนให้ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบนั้น 

พบว่�ในบ�งปัญห�ร้องเรียนมีประเด็นปัญห�หล�ยด้�น เช่น ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ชุมชน 

ทรัพย�กร ตลอดจนเรื่องท�งกฎหม�ยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ทำ�ให้ในบ�งครั้ง 

ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติไม่เป็นไปต�มที่ได้รับก�รค�ดหวังไว้ 

นอกจ�กนี้ ก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นหรือองค์กรอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้รับความ 

ร่วมมือเท่าที่ควร (นิยม รัฐอมฤต, 2555)

 5.	ความเชื่อมั่นน้อยและไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	

 จ�กร�ยง�นผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนโดยสถ�บันพระปกเกล้� ปี 

2555 พบว่� องค์กรอิสระที่ประช�ชนเชื่อมั่น (ค่อนข้�งเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นม�ก) ต่อก�รทำ�ง�น

ม�กที่สุด คือ ศ�ลยุติธรรม รองลงม� ได้แก่ ศ�ลปกครอง ศ�ลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมก�ร

ก�รเลือกตั้ง คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.)  ผู้ตรวจก�ร

แผ่นดิน  คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เช่ือม่ัน 

เกือบน้อยที่สุด ม�กกว่�เฉพ�ะสภ�ที่ปรึกษ�ฯ)  สำ�หรับสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ ประช�ชนมีคว�มเชื่อมั่นต่อก�รทำ�ง�นอยู่ในสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

กับองค์กรอิสระอื่นๆ นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแหงช�ติยังไม่เป็นที่รู้จักอย่�ง 

แพร่หล�ย ประช�ชนยังไม่ทร�บถึงหน้�ที่และก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน

แห่งช�ติ ข�ดก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ และก�รตระหนักถึงสิทธิของประช�ชนอย่�งเพียงพอ  

ส่งผลให้องค์กรไม่เป็นที่รู้จักอย่�งแพร่หล�ย  

 6.	การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสำานักงาน 

 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติและเจ้�หน้�ท่ีของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิ 

มนุษยชนแห่งช�ติ ข�ดคว�มรู้ คว�มเช่ียวช�ญท่ีเพียงพอในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้คณะ 

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติต้องดำ�เนินก�รสรรห�คณะอนุกรรมก�รที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ

ในก�รทำ�ง�นด้�นสิทธิมนุษยชนม�เป็นผู้ช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษ� (นิยม รัฐอมฤต, 2555) 

อีกทั้งปัญห�ก�รโอนบุคล�กรม�จ�กหน่วยง�นอื่นๆ ซึ่งมีจำ�นวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้�ใจเนื้อห�

และขอบเขตของสิทธิมนุษยชน จึงไม่ส�ม�รถใช้กฎหม�ยได้ถูกต้องตรงกับเจตน�รมณ์ (นพนิธิ 

สุริยะ, 2550) 

 7.	ความไม่ประสานกันในการทำางานขององค์อำานาจกับฝ่ายสำานักงานเลขาธิการ

 โดยรูปแบบของก�รจัดองค์ก�ร องค์กรอิสระประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนคณะ

กรรมก�รหรือองค์อำ�น�จ และส่วนของสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร องค์กรในลักษณะน้ีอ�จก่อปัญห� 

ทำ�ง�นไม่ประส�นเชื่องโยงกันได้ ระหว่�งส่วนที่เป็นคณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จ และส่วน

ที่เป็นสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร เพร�ะอ�จไม่มีคว�มสัมพันธ์ทำ�ง�นร่วมกันม�ก่อน รวมถึงอ�จมี

วัฒนธรรมก�รทำ�ง�นที่แตกต่�งกัน อ�จสร้�งปัญห�ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน ยิ่งถ้�ให้อำ�น�จแก่

คณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จม�ก กรณีที่คณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จจะเข้�ม�ทำ�หน้�ที่

บริห�รง�นในสำ�นักง�นเลข�ธิก�รเองจะมีสูง ซ่ึงเป็นก�รผิดหลักก�รแบ่งแยกหน้�ท่ีและคว�ม 

เชี่ยวช�ญ (นิยม รัฐอมฤต, 2555)
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 8.	ปัญหาจากตัวบทกฎหมาย (นพนิธิ สุริยะ, 2550) 

 8.1 มาตรา	3 ของพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542

ซึ่งมีเจตน�รมณ์ที่จะระบุถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนให้กว้างขวาง	 กลับกลายเป็น

การสร้างปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติ	 เพร�ะได้รวมเอ�สิทธิทั้งหล�ยเข้�ไปเป็นสิทธิมนุษยชน

สิทธิบ�งอย่�งแม้มีฐ�นะเป็นสิทธิต�มกฎหม�ย แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีจำ�เป็นกับก�รดำ�รงชีวิตอันจะถือว่�

ติดตัวมนุษย์ม�ตั้งแต่เกิดได้ เช่น สิทธิที่จะได้รับทร�บข้อมูลหรือข่�วส�รต�มรัฐธรรมนูญ

ม�ตร� 58 เมื่อเป็นเช่นนั้น เรื่องคว�มทุกข์ร้อนของประช�ชนจึงหลั่งไหลไปยังกรรมก�รสิทธิ

มนุษยชนแห่งช�ติ ทำ�ให้เกิดจำ�นวนง�นม�กม�ยมห�ศ�ล เพร�ะทุกเรื่องที่เป็นก�รละเมิด

สิทธิต�มกฎหม�ย ก็ถือได้ว่�เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

 8.2 ม�ตร� 22 ของพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542

ซ่ึงมีเจตน�รมณ์ท่ีจะมิให้มีองค์กรอ่ืนวินิจฉัยคดีท่ีศ�ลยุติธรรมกำ�ลังพิจ�รณ� หรือมีคำ�พิพ�กษ�

แล้ว กลับกล�ยเป็นเครื่องมือของฝ่�ยที่ไม่ต้องก�รอยู่ภ�ยใต้ก�รตรวจสอบของกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติในอันที่จะอ้�งเพ่ือหลีกเลี่ยงก�รใช้อำ�น�จของกรรมก�รสิทธิมนุษยชน

แห่งช�ติ ซ่ึงแม้จะมีคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ก็ยังมีผู้พยายามท่ีจะกล่าวอ้างอยู่

เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของคณะกรรมการ

 8.3 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและของพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน

แห่งช�ติ ระบุให้คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติทำ�ก�รตรวจสอบ และถ้�พบว่�มีก�ร

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็ให้เสนอม�ตรก�รแก้ไขท่ีเหม�ะสมไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง แต่มิได้ให้อำานาจ

ในการเยียวยาและการลงโทษผู้กระทำาความผิด บทบ�ทของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน

แห่งช�ติจึงคล้�ยเป็นเสือกระด�ษ และไม่มีกระบองท่ีจะทำ�ให้ผู้ละเมิดเกรงกลัวหรือเข็ดหล�บ

โดยเฉพ�ะเจ้�หน้�ท่ีของรัฐเอง ย่ิงห�ท�งโต้แย้งหรือหลบหลีกก�รใช้อำ�น�จของคณะกรรมก�รฯ

9.	ปัญหาจากผู้ปฏิบัติ	(นพนิธิ สุริยะ, 2550) 

 9.1 เจ้�หน้�ท่ีของรัฐหล�ยฝ่�ยท่ีเก่ียวข้อง แม้จะเป็นหน่วยง�นโดยตรงก็มิได้ตระหนัก

ถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนยังมีคว�มเห็นที่แตกต่�งกันอยู่ เมื่อถึงคร�ว

ปฏิบัติจึงเกิดคว�มลักลั่นกันหรือก�รขัดแย้งกันอยู่บ้�ง

 9.2 เจ้�หน้�ที่ของรัฐหล�ยคนยังมีทัศนคติที่ไม่เอื้อต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ กรณีที่

ร้�ยที่สุดคือ เห็นผู้ทุกข์ร้อนเป็นตัวปัญห�ก่อคว�มวุ่นว�ย เป็นศัตรูกับรัฐ กรณีที่เบ�ที่สุด

คือไม่ช่วยเหลือด้วยคว�มเอื้ออ�ทร ห�กแต่ตีคว�มต�มตัวหนังสืออย่�งเคร่งครัด

3. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ในช่วงก�รดำ�รงตำ�แหน่งของ กสม. ชุดแรก (ดำ�รงตำ�แหน่งจนถึงวันที่ 24 มิถุน�ยน 

2552) ได้จัดให้มีกลไกในก�รดำ�เนินง�นด้วยแนวคิด “ส�มประส�น” ในรูปแบบคณะอนุกรรมก�ร

ที่ กสม. แต่งตั้งขึ้น โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� 15 (9) ของพระร�ชบัญญัติ

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 เพื่อปฏิบัติง�นต�มที่ กสม. มอบหม�ย 

ประกอบด้วย กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กภ�ครัฐ ภ�คเอกชน หรือ

ภ�คประช�สังคม และบุคล�กรในสำ�นักง�น กสม. โดยได้ปฏิบัติหน้�ท่ีเก่ียวกับก�รตรวจสอบ

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ก�รเสนอแนะกฎหม�ยและนโยบ�ย และก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

และเน้นก�รทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ยทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�ค

ประช�สังคม 

ที่มา	: ร�ยง�นประจำ�ปีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 2552 

 คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ มีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่ง

ช�ติ ทำ�หน้�ที่เกี่ยวกับกิจก�รทั่วไปและง�นธุรก�รของคณะกรรมก�ร รับคำ�ร้องเกี่ยวกับก�ร

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�ร ดำ�เนินก�รสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องที่มีก�รยื่นคำ�ร้องต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย ทำ�หน้�ที่ศึกษ�และสนับสนุนให้มีก�ร

ศึกษ�และเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ประส�นง�นกับหน่วยร�ชก�ร องค์ก�รเอกชน

หรือองค์ก�รอื่นในด้�นสิทธิมนุษยชนในก�รดำ�เนินก�รเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจน

ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่ง

ช�ติ แบ่งหน่วยง�นภ�ยในออกเป็น 6 หน่วยง�น ได้แก่ สำ�นักบริห�รกล�ง สำ�นักส่งเสริม

และประส�นง�นเครือข่�ย สำ�นักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำ�นักวิจัยและนิติธรรม กลุ่มง�น

ตรวจสอบภ�ยใน และกลุ่มง�นช่วยอำ�นวยก�ร

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ

บุคลากร
สํานักงาน กสม.

เครือขาย 
ภาคประชาสังคม 

รัฐ / เอกชน / ประชาชน
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 จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเฉพ�ะในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2550 คณะกรรมก�รสิทธิ

มนุษยชนแห่งช�ติได้รับเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนว่�ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรื่องที่คณะ

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติหยิบยกเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 3,921 เรื่อง  โดยเรื่องที่

ร้องเรียนกับเรื่องที่หยิบยกร�ยปีมีจำ�นวนใกล้เคียงกันตลอดระยะเวล� 5 ปีที่ผ่�นม� และได้

ทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน เสร็จสิ้นเป็นจำ�นวน 607 เรื่อง จำ�แนก

เป็นเรื่องที่มีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 252 เรื่อง ยุติก�รตรวจสอบ 75 เรื่อง ยุติเรื่องรวมทั้ง

มีก�รไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญห�แล้ว 275 เรื่อง และส่งเรื่องต่อเนื่องจ�กเป็นเรื่องที่ไม่อยู่อำ�น�จ

หน้�ที่หรือควรได้รับก�รพิจ�รณ�แก้ไขโดยองค์กรอื่น 5 เรื่อง (นิยม รัฐอมฤต, 2555) ถ้�นับ 

เร่ืองร้องเรียนก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและเร่ืองท่ีหยิบยกเพ่ือตรวจสอบสะสม ต้ังแต่ปี 2544 - 

2552 รวมทั้งสิ้น 5,369 เรื่อง และพบว่� ปีที่มีก�รรับเรื่องร้องเรียนและหยิบยกสูงที่สุดคือ 

ปี 2546 จำ�นวน 808 เรื่อง และปีที่มีก�รรับเรื่องร้องเรียนและหยิบยกน้อยที่สุดคือปี 2545 

จำ�นวน 219 เรื่อง (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ, 2552)  

 อย่�งไรก็ดี ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติที่ผ่�นม�พบว่� แม้พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิ 

มนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 ม�ตร� 29 จะกำ�หนดให้บุคคลหรือหน่วยง�นที่ได้รับแจ้ง

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รแก้ไขปัญห�

ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด และแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รให้

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติทร�บ รวมทั้งกำ�หนดให้ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยง�น

ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนจะเสนอร�ยง�นดังกล่�วต่อน�ยกรัฐมนตรี

เพ่ือส่ังก�รภ�ยใน 60 วัน และห�กยังไม่มีก�รดำ�เนินก�รใดๆ อีก คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

จะเสนอร�ยง�นต่อรัฐสภ�เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป ต�มม�ตร� 30 และ 31 แห่ง 

พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 แต่กลับปร�กฏว่�  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการดำาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาที่คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนเสนอจำานวนมาก	(นิยม รัฐอมฤต, 2555)

 สถิติการร้องเรียนตั้งแต่ปี	2545	-	2555	

 ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและเรื่อง

ที่หยิบยกเพื่อตรวจสอบสะสมม�กกว่� 6,000 เรื่อง และพบว่�ปีที่มีก�รรับเรื่องร้องเรียนและ

หยิบยกสูงที่สุดคือ ปี 2546 จำ�นวนม�กกว่� 800 เรื่อง และปีที่มีก�รรับเรื่องร้องเรียนและ

หยิบยกน้อยที่สุดคือปี 2545 ประม�ณ 200 เรื่อง 

 สถิติก�รร้องเรียนตั้งแต่ปี 2545 - 2555 ถึงวันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2555 (สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ, 2556) ที่มา : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ สืบค้นจ�ก http://www.nhrc.or.th

ปีงบประมาณ ช่วงเวลา จำานวนการร้องเรียน	(ครั้ง)

2555 1 ตุล�คม 2554 - 10 กุมภ�พันธ์ 2555 173

2554 1 ตุล�คม 2553 - 30 กันย�ยน 2554 694

2553 1 ตุล�คม 2552 - 30 กันย�ยน 2553 707

2552 1 ตุล�คม 2551 - 30 กันย�ยน 2552 695

2551 1 ตุล�คม 2550 - 30 กันย�ยน 2551 706

2550 1 ตุล�คม 2549 - 30 กันย�ยน 2550 772

2549 1 ตุล�คม 2548 - 30 กันย�ยน 2549 644

2548 1 ตุล�คม 2547 - 30 กันย�ยน 2548 759

2547 1 ตุล�คม 2546 - 30 กันย�ยน 2547 663

2546 1 ตุล�คม 2545 - 30 กันย�ยน 2546 814

2545 1 ตุล�คม 2544 - 30 กันย�ยน 2545 210

ปีงบประม�ณ 2554 : 
694 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2553 : 
707 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2552 : 
695 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2555 : 
173 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2547 : 
663 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2546 : 
814 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2545 : 
210 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2551 : 
706 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2550 : 772 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2549 : 
644 ร�ยก�ร

ปีงบประม�ณ 2548 : 
759 ร�ยก�ร
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ

 จุดเร่ิมต้นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) เป็นองค์กรอิสระจัดต้ังข้ึน 

ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540 เกิดข้ึนจ�กแรงผลักดันและคว�มเรียกร้อง 

ต้องก�รของประช�ชนที่มุ่งหวังให้มีกลไกอิสระ เพื่อทำ�หน้�ที่ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์

สิทธิเสรีภ�พของประช�ชนให้มีผลปร�กฏเป็นจริง แต่ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนก็ยังไม่บรรลุ 

ต�มท่ีค�ดหวังไว้เท่�ท่ีควร จึงมีก�รร่�งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 

เป็นรัฐธรรมนูญที่เพิ่มอำ�น�จให้คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ โดยบัญญัติให้คณะ

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รเสนอเรื่อง พร้อมคว�มเห็นต่อศ�ล

รัฐธรรมนูญและศ�ลปกครอง รวมทั้งก�รฟ้องคดีต่อศ�ลยุติธรรมแทนผู้เสียห�ยได้โดยให้เป็น 

ไปต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�ของศ�ลรัฐธรรมนูญ พระร�ช 

บัญญัติจัดตั้งศ�ลปกครองและวิธีพิจ�รณ�คดีปกครอง และที่กฎหม�ยบัญญัติต�มลำ�ดับ 

นอกจ�กประเด็นอำ�น�จหน้�ที่ที่เพิ่มขึ้นในก�รเสนอเรื่องต่อศ�ลแล้ว ยังมีก�รตั้งข้อสังเกตถึง 

องค์ประกอบของคณะกรรมก�รสรรห�ท่ีเน้นไปท่ีผู้แทนจ�กศ�ลท้ังศ�ลยุติธรรม ศ�ลรัฐธรรมนูญ 

และศ�ลปกครอง โดยที่ข�ดผู้แทนจ�กภ�คประช�สังคมเข้�ร่วมสรรห�  ก�รสรรห�คณะ

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติชุดใหม่นี้ จึงอ�จข�ดบุคคลที่มีประสบก�รณ์ในก�รต่อสู้เพื่อ

สิทธิมนุษยชนจ�กภ�คประช�ชนและตัวแทนจ�กองค์กรพัฒน�เอกชน

 สภ�พปัญห�อื่นๆ ในช่วง 10 กว่�ปีที่ผ่�นม�ของ กสม. ยังคงดำ�รงอยู่ ไม่ว่�จะเป็น 

ปัญห�ตัวบทกฎหม�ย ปัญห�คว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รทำ�ง�นกับสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งช�ติ ผู้ตรวจก�รแผ่นดินเป็นอ�ทิ ปัญห�ก�รผลักดันให้ข้อเสนอแนะนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ

จ�กหน่วยง�นอื่น กล่�วคือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องยังไม่มีก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รแก้ไข

ปัญห�ที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเสนอจำ�นวนม�ก ปัญห�ก�รประส�นคว�ม

ร่วมมือจ�กภ�ยในองค์กรในส่วนของคณะกรรมก�รกับสำ�นักง�น ก�รไม่เป็นที่รู้จักอย่�ง 

แพร่หล�ยเท่�ที่ควร อีกทั้งก�รข�ดบุคล�กรที่เชี่ยวช�ญในง�นด้�นก�รส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 

 จ�กร�ยง�นวิจัย บทคว�มต่�งๆ และร�ยง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

แห่งช�ติ ประมวลสรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมก�รในก�รสรรห� ควรมีภ�คประช�สังคมซึ่งเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ 

(Non-State actor) และส่ือมวลชน (Societal Actor) เข้�ไปเก่ียวข้องด้วยต�มหลักของก�รสร้�ง 

ระบบคว�มพร้อมรับผิดท่ีนำ�ภ�คสังคมเข้�ม�ร่วมตรวจสอบ (Social Accountability) (ภ�คภูมิ 

ฤกขะเมธ, 2556) 

 2. ว�งกรอบให้ชัดเจนว่� “สิทธิมนุษยชน” ควรจะมีคว�มหม�ยและขอบเขตอย่�งไร 

โดยพิจ�รณ�แก้ไขปัญห�ท่ีเกิดจ�กก�รปฏิบัติท่ีผ่�นม� เช่น ต�มม�ตร� 3 แห่งพระร�ชบัญญัติ 

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ “สิทธิมนุษยชน มีคว�มหม�ย

รวมถึงสิทธิ เสรีภ�พ ที่ได้รับก�รรับรองหรือคุ้มครองต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย” 

(นพนิธิ สุริยะ, 2550)

 3. เมื่อคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติทำ�หน้�ที่ประส�น หรือส่งเรื่องต่อไปยัง

หน่วยง�นอื่นเพื่อคุ้มครอง หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ เรื่องก็จะเงียบห�ยไป

โดยไม่มีคำ�ตอบ หรือดำ�เนินก�รใดๆ ทั้งนี้เพร�ะกฎหม�ยมิได้ให้อำ�น�จบังคับ ดังนั้นจึงต้อง

กำ�หนดม�ตรก�รเพ่ือให้หน่วยง�นที่ได้รับช่วงก�รคุ้มครองหรือก�รช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิด

สิทธิต้องทำ�ให้เกิดผลได้จริง (นพนิธิ สุริยะ, 2550)

 4. ก่อตั้งกลไกที่มีอำ�น�จเฉพ�ะในก�รคุ้มครองดูแลและเยียวย� เช่น ศ�ลสิทธิ

มนุษยชน ห�กยังไม่ส�ม�รถมีขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็ต�ม ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์โดยมองก�ล 

ข้�งหน้�ด้วยก�รว�งแผน ศึกษ� ค้นคว้� และวิจัย ก็น่�จะเป็นนิมิตหม�ยที่ดีสำ�หรับอน�คต

ของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (นพนิธิ สุริยะ, 2550)

 5. ควรมีหลักเกณฑ์ในก�รสรรห�บุคล�กร เจ้�หน้�ท่ีท่ีจะเข้�ม�ทำ�หน้�ท่ีในสำ�นักง�น 

ควรยึดหลักคุณธรรมและคว�มเหม�ะสม คว�มรู้คว�มส�ม�รถในตำ�แหน่งหน้�ที่ ห�กไม่มี 

คว�มจำ�เป็น สำ�นักง�นองค์กรอิสระไม่ควรรับบุคล�กรจ�กภ�ยนอกเข้�ม�ทำ�หน้�ท่ีในตำ�แหน่ง 

ผู้บริห�รระดับสูงหรือระดับกล�ง จะส�ม�รถลดปัญห�คว�มขัดแย้งในองค์กร องค์กรอิสระ

แต่ละหน่วยควรมุ่งพัฒน�บุคล�กรของตนให้มีศักยภ�พและคว�มก้�วหน้�ในตำ�แหน่งหน้�ที่

เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจแก่บุคล�กรในองค์กร และผลง�นที่จะเกิดต�มม� (นิยม รัฐอมฤต, 

2555)

 6. ควรมีก�รปรับปรุงกฎหม�ยท่ีเก่ียวกับก�รสรรห�กรรมก�รสิทธิฯ ให้ชัดเจนเก่ียวกับ 

คุณสมบัติคว�มเชี่ยวช�ญเป็นก�รเฉพ�ะด้�นรวมทั้งกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�เจ้�หน้�ที่

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิฯ ให้มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ เหม�ะสมกับง�นในคว�ม 

รับผิดชอบ (นิยม รัฐอมฤต, 2555)

 7. เพื่อให้ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภ�พ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน

แห่งช�ติ ควรมีก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ปัญห�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในภ�พรวมและเน้นก�ร

ทำ�ง�นในด้�นก�รป้องกันก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงระบบ รวมทั้งเสนอแนะต่อรัฐบ�ล

และส่วนร�ชก�รที่มีหน้�ที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ทำ�หน้�ที่ของตนให้มีประสิทธิภ�พ 

ม�กกว่�เป็นผู้แก้ไขปัญห�เสียเอง (นิยม รัฐอมฤต, 2555)
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	 8.	การดำารงอยู่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ในบทคว�มของ ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ (2556) เสนอท�งเลือกต่อก�รดำ�รงอยู่ของ 

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติและผู้ตรวจก�รแผ่นดิน ซ่ึงสรุปได้เป็น 3 แนวท�ง ได้แก่

 ท�งเลือกท่ี 1 มีองค์กรเดียวคือ ผู้ตรวจก�รแผ่นดินท่ีผนวกหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเข้�ด้วยกัน โดยเพิ่มบทบ�ทให้มีลักษณะคล้�ยกับผู้ตรวจก�รแผ่นดิน 

ในยุโรปโดยอ�จประยุกต์ตัวแบบคล�สสิก (Classic model) อย่�งประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 

ได้แก่ ประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ ซ่ึงมีอำ�น�จหน้�ท่ีและขอบเขตของภ�รกิจค่อนข้�งกว้�งขว�ง 

ครอบคลุมไปถึงก�รมีอำ�น�จในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติขององค์กรตุล�ก�รด้วย  

 ท�งเลือกที่ 2 มีองค์กรที่มีอำ�น�จหน้�ที่เฉพ�ะด้�นสิทธิมนุษยชน แต่มีอำ�น�จใน

ฐ�นะเป็นส่วนสำ�คัญในกระบวนก�รพิพ�กษ�ตัดสินคดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทำ�ให้มีคว�ม

เชื่อมโยงไม่ซ้ำ�ซ้อนในกระบวนก�รทำ�ง�นของศ�ล หรือเป็น “องค์กรด้�นอนุญ�โตตุล�ก�ร

ด้�นสิทธิมนุษยชน” เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รไกล่เกลี่ย ประนีประนอมปัญห�ด้�นสิทธิมนุษยชน

ให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นก�รเพิ่มอำ�น�จขึ้น 

 ท�งเลือกที่ 3 มีทั้งสององค์กรอย่�งในปัจจุบัน แต่ต้องพัฒน�ระบบก�รทำ�ง�นว่� 

องค์กรทั้งสองจะส�ม�รถทำ�หน้�ที่สอดประส�นกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อเป็นช่องท�ง 

ที่หล�กหล�ยให้ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึง (Accessibility) กระบวนก�รยุติธรรมได้ม�กขึ้น  

โดยแบ่งกันทำ�ง�นคนละมิติ และก�รใช้เครือข่�ยในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของก�รทำ�หน้�ที่

ในก�รรับเรื่องร�วร้องทุกข์ เช่น มีระบบเทคโนโลยีกล�งที่ใช้ร่วมกันในก�รแยกแยะประเภท

และจัดสรรไปในหน่วยง�นที่ควรรับผิดชอบรวมทั้งมีระบบติดต�มผล

9
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ณวัฒน์ ศรีปัดถา

ในยุคท่ีภ�วะเศรษฐกิจและสังคมท้ังในและต่�งประเทศมีแนวโน้มรวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ทั่วโลก สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น คือ ผลกระทบจ�กนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจและสังคมใน

ประเทศหนึ่ง อ�จส่งผลกระทบกับสภ�พเศรษฐกิจและสังคมของอีกประเทศหนึ่งที่มีบริบท

แตกต่�งกันอย่�งสิ้นเชิงได้ได้ โดยคว�มเชื่อมโยงที่มีคว�มซับซ้อนเหล่�นี้ของผลกระทำ�นั้น 

เป็นไปต�มกลไกอันหล�กหล�ยและซับซ้อนพัวพันในอย่�งลึกซึ้ง คว�มเชี่ยวช�ญพิเศษท�ง

เศรษฐกิจหรือสังคมของผู้บริห�รของรัฐต่�งๆ แม้จะเป็นสิ่งจำ�เป็นแต่ก็ไม่เพียงพอ เพร�ะ

ก�รแสวงห�และสังเคร�ะห์ร�ยละเอียดของข้อมูลเพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้วยระบบ

ร�ชก�รก็มีข้อจำ�กัดในตนเองอยู่ระดับหนึ่ง ก�รได้รับข้อมูลคำ�ปรึกษ�อย่�งเป็นระบบจึงเป็น

สิ่งจำ�เป็นในก�รเชื่อมโยงผู้บริห�รรัฐเข้�กับกลไกก�รได้รับข้อมูลที่เหม�ะสม และประช�ชน

ผู้ได้รับผลกระทบส�ม�รถมีส่วนสะท้อนคว�มต้องก�รและมีส่วนร่วมแก้ปัญห�เศรษฐกิจและ

สังคมในปัจจุบัน

1. เจตนารมณ์และอำานาจหน้าที่ 

 ก่อนก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540  

ศ.นพ. ประเวศ วะสี ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รพัฒน�ประช�ธิปไตย หรือ คพป.  

ได้เสนอคำ�ว่� “สภ�อุดมทัศน์” ขึ้นระหว่�งก�รประชุมคณะทำ�ง�นชุดเล็กเพื่อพิจ�รณ� 

จัดทำ�กรอบคว�มคิดก�รปฏิรูปก�รเมืองไทย เมื่อปี 2539 เพื่อให้ทำ�หน้�ที่ในก�รว�งแผน

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคมและก�รเมือง กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ พร้อมทั้งนำ�
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ประเทศเข้�สู่ก�รเผชิญกับก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้�นอย่�งเหม�ะสม “สภ�อุดมทัศน์” 

ต�มแนวคิดดังกล่�วประกอบด้วย บุคคลที่มีคว�มรู้ เสียสละ ไม่เน้นอ�ชีพหนึ่งใดเป็นพิเศษ 

หรือก�รทำ�ให้เป็นสภ�วิช�ชีพ จึงมีลักษณะที่แตกต่�งจ�กสภ�ผู้แทนร�ษฎร ทั้งองค์ประกอบ

และคุณสมบัติท่ีม�ของบุคคลท่ีเข้�ม�ทำ�หน้�ท่ี เพ่ือร่วมกันพิจ�รณ�ไตร่ตรองปัญห�องค์รวม 

ของประเทศ สอดคล้องประส�นเช่ือมโยงสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน โดยไม่มีก�รแยกแยะ แบ่งปัญห� 

เป็นส่วนๆ ทั้งปัญห�ก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ก่อนที่จะกำ�หนดเป็น 18 ข้อ

เสนอแนะในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่�งรอบด้�น นอกจ�กนี้ สภ�อุดมทัศน์

ต้องมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รให้คว�มเห็นชอบแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ และทำ�

หน้�ที่เป็นกระจกเง�สะท้อนปัญห�อุปสรรคก�รพัฒน� และให้ข้อเสนอแนะในท�งนโยบ�ย

ต่อรัฐบ�ล ซึ่งจะเป็นกลไกก�รขับเคลื่อนหลักก�รส�ระสำ�คัญที่จะมีขึ้นเป็นเรื่องๆ อีกด้วย 

(พรรณร�ย ขันธกิจ, 2552)

 แนวคว�มคิดเก่ียวกับ “สภ�อุดมทัศน์” ได้พัฒน�แนวคว�มคิดเร่ือยม� จนในก�รจัด 

ให้มีรัฐธรรมนูญ แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540 ได้มีก�รนำ�แนวคิดนี้ม�บรรจุไว้ 

ในรัฐธรรมนูญ โดยมีคว�มต้องก�รให้มีก�รจัดตั้งองค์กรที่จะระดมคว�มคิดจ�กผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสังคมไทยเพื่อช่วยนำ�เสนอข้อมูลในลักษณะ “คำ�ปรึกษ�” แก่รัฐบ�ลในรูปแบบของ  

“สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ” (The National Economic and Social Advisory 

Council) ข้ึน โดยแนวคิดท่ีได้จ�กข้อห�รือในก�รประชุมสภ�ร่�งรัฐธรรมนูญเพ่ือยกร่�งม�ตร� 

89 จ�กก�รประชุมคณะกรรม�ธิก�รพิจ�รณ�ร่�งรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน 2540 

ซึ่งสรุปแนวคิดและเจตน�รมณ์ก�รจัดต้ังสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติไว้ดังนี้  

(ทศพนธ์ นรทัศน์, 2553: 32)

 (1) เจตน�รมณ์

 (3) คว�มซ้ำ�ซ้อนกับองค์กรเดิม

 ไม่ซ้ำ�ซ้อนกับสภ�ต่�งๆ ที่มีอยู่เดิม อ�ทิ สภ�พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

สภ�ก�รศึกษ� สภ�วิจัยแห่งช�ติ เพร�ะสภ�เดิมเป็นองค์กรฝ่�ยบริห�รเพ่ือก�รว�งแผน สำ�หรับ 

สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเป็นสภ�ต�มแนวคิดของรัฐธรรมนูญเพ่ือให้คำ�ปรึกษ� 

โดยไม่ก้�วก่�ยไปในเรื่องก�รตัดสินใจ

 โดยในที่สุด รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 5 ว่�ด้วยแนว

นโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐบัญญัติม�ตร� 89 ไว้ว่�

 “มาตรา 89 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามหมวดนี้ ให้รัฐจัดให้มีสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าท่ีให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหา 

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องให้

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้

 องค์ประกอบ ที่มา อำานาจหน้าที่ และการดำาเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

 หลังจ�กนั้น ได้มีก�รตร�พระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2543 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 

20 ธันว�คม 2543 เป็นต้นไป

 ต่อม� เกิดก�รรัฐประห�รในวันที่ 19 กันย�ยน พ.ศ. 2549 รัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540 ได้ถูกยกเลิก แม้ว่�สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นต�มรัฐธรรมนูญที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ต�ม และได้มีก�รยกเลิกองค์กร

ต�มรัฐธรรมนูญบ�งองค์กร แต่มิได้รวมถึงสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติด้วย  

 1.1 สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติไม่ได้เป็นสภ�ของรัฐเป็นสภ� 

ของประช�ชนเป็นเร่ืองของก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและก�รระดมคว�มคิดจ�ก

คนทั่วประเทศ

 1.2 ไม่มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจแทนรัฐแต่มีลักษณะเป็นเพียงก�รให้คำ�

ปรึกษ�โดยโยงกับหลักก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

 1.3 จำ�เป็นต้องมีสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเพร�ะประเด็น 

เรื่องเศรษฐกิจและสังคม (รวมถึงครอบคลุมถึงก�รเมือง) เป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับ

อน�คตของประเทศ

(2) แนวคิดในรูปแบบองค์กรที่ได้จ�กข้อห�รือในสภ�ร่�งรัฐธรรมนูญ

 2.1 หน้�ที่ครอบคลุมก�รให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะทั้งเศรษฐกิจสังคม

ก�รเมือง

 2.2 องค์ประกอบและรูปแบบองค์กรควรเป็นสภ�ใหญ่ (Council) ตัวแทน 

องค์กรวิช�ชีพมีข้�ร�ชก�รน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ยกเว้นนักวิช�ก�รประจำ�

มห�วิทย�ลัย

 2.3 องค์ประกอบที่ม�อำ�น�จหน้�ที่ให้กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยประกอบ

รัฐธรรมนูญ
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1    ข้อมูลจ�ก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ดังนั้น สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติจึงยังคงทำ�หน้�ที่ต่อไป ซึ่งต่อม�ได้มีก�ร 

จัดทำ�รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550 ขึ้น โดยม�ตร� 258 ก็ได้บัญญัติให้มี 

สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ในรัฐธรรมนูญได้เพ่ิมอำ�น�จสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ ในก�รให้คว�มเห็นเก่ียวกับก�รตร�กฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเศรษฐกิจ 

และสังคมได้ด้วยเพื่อให้ก�รเสนอกฎหม�ยของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่�วมีก�รรับฟัง

คว�มคิดเห็นอย่�งรอบคอบยิ่งขึ้น (สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร, 2552: 372) ดังนี้

 “มาตรา 258 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาและ 

ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ต้องให้ 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้ องค์ประกอบ 

ที่มา อำานาจหน้าที่ และการดำาเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้

เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้มีสำานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น 

หน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำาเนินการอื่น ทั้งนี้

ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 หลังจ�กมีก�รบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 

ยังมิได้มีก�รตร�กฎหม�ยท่ีกำ�หนดเน้ือห�เก่ียวกับองค์ประกอบ ท่ีม� อำ�น�จหน้�ท่ี และก�ร 

ดำ�เนินง�นของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  ก�รดำ�เนินง�นขององค์กรที่ยัง 

ดำ�รงอยู่ จึงเป็นไปต�มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550 ม�ตร� 

258

 1.1	 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และสำานักงานสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1

	 1.1.1	องค์ประกอบของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 พระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 ม�ตร� 5 

กำ�หนดให้สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ประกอบด้วย สม�ชิกจำ�นวน 99 คน 

ซึ่งได้รับเลือกจ�กบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์กรของกลุ่มในภ�คเศรษฐกิจ และกลุ่มในภ�คสังคม 

ฐ�นทรัพย�กร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นกลุ่มต�มแนวนโยบ�ยพ้ืนฐ�นแห่งรัฐต�มรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 โดยในแต่ละกลุ่มมีตัวแทนจ�กภ�คส่วนต่�งๆ ต�มกำ�หนดไว้ในกำ�หนดไว้ในบัญชี

ท้�ยพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว ที่ประกอบด้วย 

 1. กลุ่มในภ�คเศรษฐกิจ มีจำ�นวน 50 คน จ�กภ�คก�รผลิตหลักของประเทศ ได้แก่

  ก�รผลิตด้�นก�รเกษตร  จำ�นวน 16 คน

  ก�รผลิตด้�นก�รอุตส�หกรรม จำ�นวน 17 คน

  ก�รผลิตด้�นก�รบริก�ร  จำ�นวน 17 คน

 2. กลุ่มในภ�คสังคม ฐ�นทรัพย�กร และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำ�นวน 49 คน ได้แก่

 กลุ่มในภาคสังคม  จำานวน 19  คน

  (1) ก�รพัฒน�ชุมชน จำ�นวน 2 คน

  (2) ก�รส�ธ�รณสุข จำ�นวน 2 คน

  (3) ก�รศึกษ� ศิลปะ วัฒนธรรมและศ�สน�  จำ�นวน 4 คน

  (4) ก�รพัฒน�และสงเคร�ะห์คนพิก�ร จำ�นวน 2 คน

  (5)  ก�รพัฒน�เด็ก เย�วชน สตรีและผู้สูงอ�ยุ จำ�นวน 4 คน

  (6)  ก�รพัฒน�แรงง�น จำ�นวน 4 คน

  (7)  ก�รคุ้มครองผู้บริโภค จำ�นวน 1 คน

 กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร  จำานวน 16 คน

  (8)  ฐ�นทรัพย�กร เช่น ที่ดิน ป่�ไม้ แหล่งน้ำ� ลุ่มน้ำ�  

  ทะเล อ�ก�ศ หรือคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ จำ�นวน 10 คน

  (9)  ก�รพัฒน�ระบบก�รเกษตร จำ�นวน 4 คน

  (10) ก�รพัฒน�ระบบก�รอุตส�หกรรม จำ�นวน 1 คน

  (11) ก�รพัฒน�ระบบก�รบริก�ร จำ�นวน 1 คน

 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  จำานวน 14 คน

 คุณสมบัติและก�รไม่มีลักษณะต้องห้�มของสม�ชิกน้ัน พระร�ชบัญญัติสภ�ท่ีปรึกษ� 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 ม�ตร� 7 กำ�หนดไว้ดังนี้

   (1) มีสัญช�ติไทย

  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละล�ย ซึ่งศ�ลยังไม่สั่งให้พ้นจ�กคดี คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  (3) ไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำ�หรับคว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ทหรือคว�มผิดลหุโทษ

  (4) ไม่เป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร สม�ชิกวุฒิสภ� ข้�ร�ชก�รก�รเมือง 

สม�ชิกสภ�ท้องถิ่น ผู้บริห�รท้องถิ่น หรือดำ�รงตำ�แหน่งในพรรคก�รเมือง



214        องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ        215

 สม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งส�มปี 

นับแต่วันประก�ศร�ยชื่อสม�ชิกในร�ชกิจจ�นุเบกษ� และอ�จได้รับก�รเลือกใหม่ได้ แต่จะ 

ดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันเกินสองว�ระมิได้ ท้ังน้ี สม�ชิกซ่ึงพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระต้องปฏิบัติ 

หน้�ที่ต่อไปจนกว่�สม�ชิกซึ่งได้รับก�รเลือกขึ้นใหม่จะเข้�รับหน้�ที่

 นอกจ�กก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระดังกล่�วแล้วน้ัน สม�ชิกสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติจะพ้นจ�กตำ�แหน่ง เม่ือ (1) ต�ย (2) ล�ออก (3) ข�ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 

ต้องห้�มม�ตร� 7 และ (4) สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ มีมติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่�สองในส�มของจำ�นวนสม�ชิกเท่�ที่มีอยู่ให้ถอดถอนออกจ�กตำ�แหน่งเพร�ะเหตุ 

มีคว�มประพฤติในท�งเสื่อมเสียต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ ทั้งนี้ เมื่อบุคคลซึ่งเป็นสม�ชิกที่ม�จ�ก 

กลุ่มใดพ้นจ�กตำ�แหน่งก่อนว�ระดังท่ีกล่�วแล้ว ให้บุคคลในบัญชีร�ยช่ือสำ�รองของกลุ่มเดียว 

กันนั้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับก�รบรรจุในบัญชีสำ�รองของแต่ละกลุ่มนั้นๆ ซึ่งได้รับคะแนนในลำ�ดับ

ถัดไป เลื่อนขึ้นม�เป็นสม�ชิกแทนตำ�แหน่งที่ว่�ง โดยสม�ชิกที่ได้รับเลือกขึ้นม�แทนให้อยู่ใน 

ตำ�แหน่งเท่�กับว�ระท่ีเหลืออยู่ของสม�ชิกท่ีตนแทน แต่ถ้�เวล�เหลือน้อยกว่� 90 วัน ไม่ต้อง 

ดำ�เนินก�รเพื่อห�สม�ชิกใหม่แทนตำ�แหน่งที่ว่�ง

 1.1.2	สรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ต�มพระร�ชบัญญัติสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 ม�ตร� 6 

กำ�หนดกระบวนก�รสรรห�ไว้ดังนี้

  (1) ก�รเลือกกรรมก�รสรรห�สม�ชิกสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 ให้คณะกรรมก�รสรรห�ฯ มีจำ�นวน 21 คน ประกอบด้วย

 โดยมีเลข�ธิก�รสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เป็นเลข�นุก�รในคณะ

กรรมก�รสรรห�ฯ

 (2) ก�รตั้งอนุกรรมก�ร

 เมื่อได้คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ครบ 21 คนแล้ว คณะกรรมก�รสรรห�ฯ พิจ�รณ�

สรรห�สม�ชิก โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีก�รสรรห� วิธีก�รตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับก�ร

เสนอช่ือเป็นสม�ชิก และแต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รท้ัง 6 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมก�รก�รผลิต 

ด้�นก�รเกษตร คณะอนุกรรมก�รก�รผลิตด้�นก�รอุตส�หกรรม คณะอนุกรรมก�รก�รผลิต 

ด้�นก�รบริก�ร คณะอนุกรรมก�รกลุ่มในภ�คสังคม คณะอนุกรรมก�รกลุ่มในภ�คฐ�นทรัพย�กร 

และคณะอนุกรรมก�รกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมก�ร 12 คน 

ซึ่งจะแต่งตั้งจ�กบุคคลที่เป็นผู้ดำ�เนินก�รหรือมีคว�มรู้ท�งวิช�ก�รเกี่ยวกับด้�นนั้นๆ ที่ม�

จ�กภ�คร�ชก�ร 2 คน สถ�บันก�รศึกษ� 2 คน สถ�บันภ�คก�รผลิต 2 คน สหภ�พแรงง�น 

2 คน องค์กรภ�คเอกชนที่ไม่แสวงห�กำ�ไรหรือร�ยได้ม�แบ่งปันกัน 2 คน และสื่อมวลชน 

2 คน โดยคณะอนุกรรมก�รแต่ละคณะ มีหน้�ที่เสนอร�ยชื่อองค์กรที่มีคุณลักษณะและมี

กิจกรรมท่ีเหม�ะสมให้เป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอช่ือสม�ชิกของกลุ่มน้ันๆ โดยให้คำ�นึงถึงองค์กร 

ท่ีมีก�รดำ�เนินกิจกรรมจริงและมีลักษณะก�รบริห�รง�นเป็นท่ีปร�กฏอย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงมีฐ�นะ 

เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

ก. ประธ�นกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เป็นประธ�นโดย

ตำ�แหน่ง 1 คน

ข. ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เลือกกันเองให้เหลือ 4 คน

ค. อธิก�รบดีของสถ�บันอุดมศึกษ�ท่ีเป็นนิติบุคคลทุกแห่ง เลือกกันเองให้เหลือ 3 คน

ง. อธิก�รบดีของสถ�บันร�ชภัฏและสถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคลทุกแห่ง เลือกกันเอง

ให้เหลือ 1 คน

จ. ผู้แทนสถ�บันภ�คก�รผลิต

 · ผู้แทนสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย 1 คน

 · ผู้แทนสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 1 คน

 · ผู้แทนสม�คมธน�ค�รไทย 1 คน

 · ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด 1 คน

ฉ. ผู้แทนสหภ�พแรงง�น เลือกกันเองให้เหลือ 1 คน

ช. ผู้แทนองค์กรภ�คเอกชนที่ดำ�เนินก�รโดยมิใช่เป็นก�รห�ผลกำ�ไรหรือร�ยได้

 · ด้�นก�รพัฒน�ชุมชนชนบท ก�รพัฒน�ชุมชนเมือง ก�รจัดก�รทรัพย�กร 

ธรรมช�ติ ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ก�รจัดก�รเกษตรท�งเลือก หรือก�รจัดก�ร

เทคโนโลยีที่เหม�ะสม เลือกกันเองด้�นละ 1 คน

 · ด้�นก�รพัฒน�ชีวิตของเด็ก เย�วชน สตรี ผู้สูงอ�ยุ คนพิก�ร ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

หรือผู้ป่วย เลือกกันเองด้�นละ1 คน

 · ด้�นสิทธิเสรีภ�พของประช�ชน สิทธิของผู้บริโภค ก�รส่งเสริมประช�ธิปไตย 

หรือก�รพัฒน�แรงง�น เลือกกันเองด้�นละ 1 คน

 · ด้�นก�รส�ธ�รณสุข ก�รศึกษ� หรือศิลปวัฒนธรรม เลือกกันเองด้�นละ 1 คน

ซ. ผู้แทนสื่อมวลชน

 · ด้�นหนังสือพิมพ์ เลือกกันเองกิจก�รละ 1 คน

 · ด้�นวิทยุกระจ�ยเสียง เลือกกันเองกิจก�รละ 1 คน

 · ด้�นวิทยุโทรทัศน์ เลือกกันเองกิจก�รละ 1 คน
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 (3) ก�รรับสมัครองค์กร

 องค์กรที่มีคุณสมบัติต�มที่คณะกรรมก�รสรรห�ฯ กำ�หนด ยื่นใบสมัครเพื่อเป็น

องค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเป็นสม�ชิก พร้อมเสนอชื่อบุคคลม�ในคร�วเดียวกัน โดย

องค์กรส�ม�รถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�ม ม�ตร� 7 ของ

พระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นสม�ชิกสภ� 

ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติของกลุ่มนั้นๆ รวมทั้งเสนอร�ยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ

เป็นสม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิต�มจำ�นวนที่

กำ�หนดไว้ในระเบียบคณะกรรมก�รสรรห�ฯ โดยก�รยื่นใบสมัครให้ยื่นต่อสำ�นักง�นสภ�

ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติโดยตรง หรือโดยท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ 

ก�รเสนอร�ยชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มต่�งๆ จะต้องเป็นไปโดยคว�มสมัครใจ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือว่�เป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและมี

ภูมิปัญญ�อย่�งแท้จริง

 (4) ก�รเสนอชื่อองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสม�ชิก

 คณะอนุกรรมก�รฯ แต่ละคณะจะพิจ�รณ�เสนอร�ยชื่อองค์กรที่มีคุณสมบัติและ

มีกิจกรรมที่เหม�ะสม ให้เป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสม�ชิกของกลุ่มนั้นๆ จ�กองค์กรที่ได้

สมัครไว้ และประก�ศร�ยชื่อองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสม�ชิก พร้อมเปิดให้มีก�รคัดค้�นได้

 (5) ก�รคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับก�รเสนอชื่อเป็นสม�ชิก

 คณะอนุกรรมก�รแต่ละคณะ จะคัดเลือกบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อจ�กองค์กรผู้มี

สิทธิเสนอชื่อ ให้เหลือต�มจำ�นวนที่คณะกรรมก�รสรรห�ฯ กำ�หนด แต่ต้องไม่น้อยกว่�ส�ม

เท่�ของจำ�นวนสม�ชิกที่จะพึงมีได้สำ�หรับกลุ่มนั้นๆ 

 (6) ก�รเลือกกันเองของผู้ได้รับก�รคัดเลือกเพื่อเป็นสม�ชิก

 บุคคลที่ได้รับก�รคัดเลือกจ�กคณะอนุกรรมก�รของแต่ละกลุ่ม จะประชุมเพื่อทำ� 

ก�รคัดเลือกกันเอง เพ่ือให้ได้บุคคลผู้ท่ีจะเป็นสม�ชิกต�มจำ�นวนท่ีจะพึงมีได้สำ�หรับกลุ่มน้ันๆ 

ต�มที่กำ�หนดไว้ในบัญชีแนบท้�ยของพระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ช�ติ และให้จัดทำ�บัญชีร�ยชื่อสำ�รองสำ�หรับผู้ท่ีได้คะแนนในลำ�ดับรองลงไป 10 คนแรกของ

แต่ละกลุ่มด้วย เพ่ือเตรียมพร้อมให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรณีสม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติในสัดส่วนของกลุ่มอ�ชีพนั้นๆ พ้นจ�กตำ�แหน่งก่อนครบว�ระ

 (7) ก�รประก�ศร�ยชื่อสม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 สำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้

รับเลือกเป็นสม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ และนำ�เสนอร�ยชื่อสม�ชิก

ที่ได้รับก�รคัดเลือกต่อน�ยกรัฐมนตรี เพื่อดำ�เนินก�รประก�ศร�ยชื่อสม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต่อไป

 1.1.3	การดำาเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 พระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติม�ตร� 18 กำ�หนดให้เม่ือ

มีก�รประชุมสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเป็นครั้งแรก ให้สม�ชิกเลือกสม�ชิก 

ด้วยกันเองเป็นประธ�นสภ� 1 คน รองประธ�นสภ� 2 คน เพ่ือทำ�หน้�ท่ีเป็นรองประธ�นสภ� 

คนท่ีหน่ึงและรองประธ�นสภ�คนท่ีสอง โดยกำ�หนดให้ประธ�นสภ�มีอำ�น�จหน้�ท่ีดังต่อไปน้ี

 (1) ดำ�เนินก�รประชุมและมีอำ�น�จออกคำ�ส่ังใดๆ ต�มคว�มจำ�เป็นเพ่ือรักษ�คว�ม 

สงบเรียบร้อยในก�รประชุม

 (2) ควบคุมและดำ�เนินกิจก�รของสภ�ให้เป็นไปต�มข้อบังคับและมติของสภ� 

 (3) เป็นผู้แทนสภ�ในกิจก�รที่เกี่ยวกับบุคคลภ�ยนอก 

 (4) อำ�น�จและหน้�ที่อื่นต�มที่มีกฎหม�ยบัญญัติไว้ 

 สำ�หรับรองประธ�นสภ�มีอำ�น�จหน้�ที่ช่วยประธ�นสภ�ในกิจก�รอันเป็นอำ�น�จ

หน้�ที่ของประธ�นสภ� หรือปฏิบัติก�รต�มที่ประธ�นสภ�มอบหม�ย

 ในก�รประชุมสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ต้องมีสม�ชิกม�ประชุม

ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม โดยให้ประธ�นสภ�เป็นประธ�นในที่ประชุม ถ้�

ประธ�นสภ�ไม่อยู่หรือไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่ได้ ให้รองประธ�นสภ�คนที่ 1 ปฏิบัติหน้�ที่แทน 

ถ้�รองประธ�นสภ�คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่ได้ ให้รองประธ�นสภ�คนที่ 2 

ปฏิบัติหน้�ที่แทน ต�มลำ�ดับ

 สำ�หรับลงมติของที่ประชุมสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ให้ถือเสียง

ข้�งม�ก โดยสม�ชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้�คะแนนเท่�กัน ให้ประธ�นในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นก�รชี้ข�ด โดยที่ก�รประชุมต้องกระทำ�โดยเปิดเผย เว้นแต่คณะ

รัฐมนตรีจะขอให้ประชุมเป็นก�รลับ หรือสม�ชิกร้องขอต�มข้อบังคับ ซึ่งให้สภ�ที่ปรึกษ�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ มีอำ�น�จตร�ข้อบังคับก�รประชุมและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับก�รปฏิบัติหน้�ที่ 

 สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติจะต้องจัดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ 

2 ครั้ง นอกจ�กนั้น สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติอ�จจะเรียกประชุมในกรณี 

 (1) เมื่อคณะรัฐมนตรีขอให้สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พิจ�รณ�ให้

คำ�ปรึกษ�ในปัญห�ที่เกี่ยวกับสภ�พเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พิจ�รณ�เห็นสมควรให้ข้อเสนอแนะ

ต่อคณะรัฐมนตรีในปัญห�หรือกรณีที่ส่งผลกระทบอย่�งสำ�คัญต่อสภ�พเศรษฐกิจและสังคม

เป็นส่วนรวม 

 (3) เพื่อให้คว�มเห็นเกี่ยวกับแผนหนึ่งแผนใด 
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 (4) เพ่ือดำ�เนินกิจก�รภ�ยในของสำ�นักง�นสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

 (5) สม�ชิกเข้�ชื่อกันตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป ร้องขอให้เปิดประชุม

 สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ มีอำ�น�จแต่งตั้งคณะทำ�ง�นที่ประกอบ 

ด้วยสม�ชิกหรือบุคคลใด เพื่อทำ�ก�รศึกษ�หรือดำ�เนินกิจก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งของสภ�ที่

ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ทั้งนี้ ที่ผ่�นม�สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

ได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นประจำ� ทำ�หน้�ที่ศึกษ�หรือดำ�เนินกิจก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งของสภ�ที่

ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�คว�มเห็นและข้อเสนอแนะเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งหมด 13 คณะ ได้แก่

 (1) คณะทำ�ง�นโครงสร้�งพื้นฐ�น คมน�คม และพลังง�น

 (2) คณะทำ�ง�นเศรษฐกิจมหภ�ค ก�รเงิน ก�รคลัง

 (3) คณะทำ�ง�นอุตส�หกรรม พ�ณิชยกรรม

 (4) คณะทำ�ง�นเศรษฐกิจภ�คบริก�ร

 (5) คณะทำ�ง�นก�รเกษตร อ�ห�ร และสหกรณ์

 (6) คณะทำ�ง�นก�รกระจ�ยร�ยได้

 (7) คณะทำ�ง�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

 (8) คณะทำ�ง�นก�รแรงง�นและสวัสดิก�รสังคม

 (9) คณะทำ�ง�นก�รศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม

 (10) คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต ส�ธ�รณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค

 (11) คณะทำ�ง�นด้�นก�รยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และธรรม�ภิบ�ล

 (12) คณะทำ�ง�นก�รมีส่วนร่วม กระจ�ยอำ�น�จ และสนับสนุนเครือข่�ย

 (13) คณะทำ�ง�นก�รกีฬ� และนันทน�ก�ร

โครงสร้างการทำางานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ม�: สำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (2555: 41)

ที่ปรึกษาประธานสภาที่ปรึกษาฯ

รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ	คนที่	๒รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ	คนที่	๑

ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะทำางานกิจการ 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

คณะทำางาน
สนับสนุนคณะทำางานงบประมาณ

คณะทำางานประจำา คณะทำางานเฉพาะกิจ

คณะทำางานวิชาการ

คณะทำางานสื่อสารกับสังคม

๑. คณะทำ�ง�นก�รเกษตร อ�ห�ร และสหกรณ์ ๒. คณะทำ�ง�นอุตส�หกรรม พ�ณิชยกรรม

๓. คณะทำ�ง�นเศรษฐกิจภ�คบริก�รและก�รท่องเท่ียว

๙. คณะทำ�ง�นก�รกีฬ�และนันทน�ก�ร

๑๓. คณะทำ�ง�นเศรษฐกิจมหภ�ค ก�รเงิน ก�รคลัง

๑๐. คณะทำ�ง�นด้�นก�รยุติธรรม สิทธิมนุษยชน   
     และธรรม�ภิบ�ล

๔. คณะทำ�ง�นก�รแรงง�นและสวัสดิก�รสังคม

๕. คณะทำ�ง�นก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม

๑๑. คณะทำ�ง�นก�รมีส่วนร่วม กระจ�ยอำ�น�จ
     และสนับสนุนเครือข่�ย

๗. คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต ส�ธ�รณสุข  
    และคุ้มครองผู้บริโภค

๑๒. คณะทำ�ง�นโครงสร้�งพื้นฐ�น คมน�คม  
     และพลังง�น

๘. คณะทำ�ง�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี  
    ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

๖. คณะทำ�ง�นก�รศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม
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	 1.2	สำานักงานสภาที่ปรึกเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 สำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศ.) เป็นหน่วยสนับสนุนก�ร 

ดำ�เนินง�นของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เกิดขึ้นต�มบทบัญญัติแห่งพระร�ช 

บัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 ม�ตร� 27 และแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระร�ชบัญญัติสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 โดยต�ม 

พระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 ม�ตร� 30 บัญญัติให้

เมื่อครบสองปีนับแต่วันที่พระร�ชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ครบ 2 ปี เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2545)  

ให้คณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�จัดตั้งสำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�ฯ ปฏิบัติหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัตินี้ 

 ต่อม� จึงมีก�รตร�พระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2547 ซึ่งประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� ลงวันที่ 22 กรกฎ�คม 2547 ได้กำ�หนดให้

จัดตั้งสำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเป็นส่วนร�ชก�ร มีฐ�นะเป็นกรม 

ไม่สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญช�ของน�ยกรัฐมนตรี 

ให้น�ยกรัฐมนตรีมีอำ�น�จออกระเบียบบริห�รร�ชก�รท่ัวไปของสำ�นักง�นสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติ โดยมีเลข�ธิก�รสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเป็นผู้ควบคุม

ดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจก�รของสำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติภ�ยใต้ก�ร

กำ�กับดูแลของประธ�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

 พระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 ต�มม�ตร� 

27 กำ�หนดให้สำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ มีหน้�ที่ดังนี้

 (1) สำ�รวจ ศึกษ� และวิเคร�ะห์เรื่องที่จะต้องเสนอให้สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติพิจ�รณ�

 (2) รับผิดชอบในง�นธุรก�รของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 (3) จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีเกี่ยวกับผลง�นและอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�นของสภ�

ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภ�

 (4) เป็นหน่วยง�นท�งวิช�ก�รให้แก่สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 (5) ดำ�เนินก�รต่�งๆ ในก�รเลือกสม�ชิกสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 (6) ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติมอบหม�ย

 ก�รจัดโครงสร้�งสำ�นักง�นสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ต�มกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2549 แบ่งส่วน

ร�ชก�รสำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติออกเป็น 5 สำ�นัก ได้แก่ สำ�นัก

บริห�รกล�ง สำ�นักกิจก�รสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ สำ�นักวิช�ก�ร และ

สำ�นักส่งเสริมและประส�นก�รมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่�ยกับ 1 หน่วย คือ หน่วยตรวจสอบ

ภ�ยใน

ที่มา : สำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (2555: 49)

เลขาธิการที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รองเลขาธิการที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำานักกิจการ 
สภาที่ปรึกษา 

เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ

สำานักส่งเสริม
และประสาน
การมีส่วนร่วม
องค์กรเครือข่าย

สำานักวิชาการสำานักบริหารกลาง

โครงสร้างสำานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2. สภาพปัญหา

 นับแต่สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเร่ิมทำ�หน้�ท่ีอย่�งเป็นท�งก�รเม่ือ 
วันท่ี 7 สิงห�คม 2544 (ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 118 ตอนพิเศษ 76ง) สภ�ท่ีปรึกษ� 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ได้พย�ย�มก�รดำ�เนินก�รต�มแนวนโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐ
ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ 2540 ให้ประสบผล โดยเป็นกลไกก�รมีส่วนร่วมที่เปิดโอก�สให้
ประช�ชนได้มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รและพัฒน�ประเทศในทุกระดับ 
ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประช�ชน และยังมีส่วนในก�รสร้�งระบบก�รเมืองและ
ระบบก�รบริห�รร�ชก�รที่มีเสถียรภ�พและใสสะอ�ด (พรรณร�ย ขันธกิจ, 2552: 73) อย่�งไร
ก็ต�ม ในระยะเวล�กว่�สิบปีของก�รดำ�เนินง�น ยังคงมีประเด็นคว�มท้�ท�ยขององค์กรนี้
อยู่บ�งประก�ร พอจะแสดงได้ ดังนี้
 2.1	ประเด็นหลักการขององค์กรและที่มาของสมาชิก
 สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติน้ันก่อตั้งต�มหลักก�รที่จะเป็นองค์กรที่
รวบรวมคว�มหล�กหล�ย อันเนื่องม�จ�กก�รกระจ�ยในเรื่องของอ�ชีพและกิจกรรม เพื่อ 
สะท้อนแนวคว�มคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มุ่งท่ีจะเป็นองค์กรท่ีต่อรองผลประโยชน์ 
ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นหลักก�รท่ีได้รับก�รยอมรับ แต่ในท�งปฏิบัติน้ันจ�กก�รศึกษ�พบว่� 
องค์กรนี้ยังไม่ส�ม�รถจะกระทำ�ได้ต�มหลักก�รที่ตั้งไว้ได้ เนื่องจ�กก�รได้ม�ของสม�ชิกนั้น 
ม�จ�กก�รสรรห�ของคณะกรรมก�รสรรห�สม�ชิกสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
และก�รคัดเลือกกันเอง ซ่ึงมีกระบวนก�รและข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดที่
ซับซ้อนและยุ่งย�กม�ก (พรรณร�ย ขันธกิจ, 2552 : 75) แต่กระนั้นก็ยังไม่อ�จกล่�วได้ว่�มี
ก�รกระจ�ยตัวของก�รมีส่วนร่วมอย่�งท่ัวถึงของทุกภ�คส่วนอย่�งแท้จริง ก�รจำ�กัดจำ�นวนให้ 
มีเพียง 99 คน จ�กกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มย่อยๆ ซึ่งต้องมีก�รคัดเลือก
กันม�ก่อนนั้น เป็นก�รตีกรอบในตัวเองที่จะก่อสภ�พที่ (1) ไม่อ�จมีตัวแทนในเชิงพื้นที่ได้
ครบทุกจังหวัด และ (2) ผู้แทนกลุ่มอ�ชีพหรือวิช�ชีพ ยังไม่ส�ม�รถเป็นตัวแทนและสะท้อน
คว�มต้องก�รของกลุ่มตนได้อย่�งแท้จริง ก�รคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ยังมีคว�ม
เคลือบแคลงว่�ข�ดคว�มโปร่งใสและไม่เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่�ย (ทศพนธ์ นรทัศน์, 2553 : 45)
นอกจ�กน้ี ก�รท่ีกำ�หนดสภ�พของแต่ละกลุ่มไว้ค่อนข้�งเฉพ�ะเจ�ะจง ทำ�ให้ประช�ชนบ�งกลุ่ม 
เช่น กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มผู้ด้อยโอก�สท�งสังคม นักเรียนนิสิตนักศึกษ� กลุ่มผู้ใช้แรงง�น 
(อัครพล วรรณสุทธะ, ม.ป.ป.) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสังคมว่�เป็นภ�คส่วนท่ีดำ�รงอยู่ในสังคม
และมีคว�มเป็นเฉพ�ะของคว�มคิดและวัตถุประสงค์ต่อผลประโยชน์บ�งอย่�งที่จะได้รับจ�ก
นโยบ�ยของรัฐไม่อ�จเข�้ร่วมได้ ซึ่งปัญห�ก�รออกแบบโครงสร้�งขององค์กรที่ต้องก�รให้
มีตัวแทนจ�ก “ทุกภ�คส่วน” นี้ เป็นปัญห�ที่ก่อข้อโต้เถียงถึงคว�มเหม�ะสมของกฎเกณฑ์ที่
จะได้ม�ซึ่งสม�ชิกขององค์กรที่ก่อตั้งบนหลักก�รดังกล่�วแทบทุกองค์กร ไม่ว่�จะเป็นวุฒิสภ�

ในส่วนที่ม�จ�กก�รแต่งตั้ง หรือสภ�พัฒน�ก�รเมือง

 2.2	ประเด็นความเชื่อมั่นต่อองค์กรของประชาชน

 คว�มเชื่อม่ันต่อองค์กรเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อก�รดำ�เนินง�นขององค์กรต่�งๆ 

โดยเฉพ�ะคว�มเชื่อมั่นของประช�ชนต่อองค์กรของรัฐ ห�กประช�ชนข�ดคว�มเชื่อมั่นใน

องค์กรนั้นแล้วก็จะไม่ได้รับก�รยอมรับ และอ�จส่งผลรุนแรงถึงก�รข�ดก�รสนับสนุน ก�รให้

คว�มร่วมมือ ก�รประส�นง�น ก�รร่วมปฏิบัติง�นจ�กภ�คประช�ชน

 จ�กก�รศึกษ�ของสถ�บันพระปกเกล้� โดยคว�มร่วมมือให้สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจต่อก�รบริก�รส�ธ�รณะ 

และก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ใน พ.ศ. 2555 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับคว�ม

พึงพอใจของประช�ชนต่อก�รบริก�รส�ธ�รณะและก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นต่�งๆ และนำ�ผล 

ท่ีได้จ�กก�รสำ�รวจไปใช้เป็นแนวท�งพัฒน�ก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะให้มีคุณภ�พและสนองตอบ 

ต่อคว�มต้องก�รของประช�ชน ซึ่งปฏิบัติง�นเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่�งวันที่ 2 กรกฎ�คม – 

12 สิงห�คม พ.ศ. 2555 โดยทำ�ก�รสัมภ�ษณ์สม�ชิกในครัวเรือนที่มีอ�ยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

กระจ�ยทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 35,312 คน แบ่งเป็นประช�ชนในเขต

เทศบ�ล 18,592 คน และนอกเขตเทศบ�ล 16,720 คน ผลก�รสำ�รวจในส่วนคว�มเชื่อมั่นต่อ

ก�รทำ�ง�นขององค์กรอิสระ สรุปได้ดังนี้

สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจฯ

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนฯ

คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน

ป.ป.ช.

คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

ศ�ลรัฐธรรมนูญ

ศ�ลปกครอง

ศ�ลยุติธรรม

เชื่อมั่นม�ก
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ไม่ค่อยเชื่อมั่น ไม่มีคว�มเห็นค่อนข้�งเชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่รู้จัก

ร้อยละ

ร้อยละของประชาชน	จำาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความเชื่อมั่นต่อการทำางานขององค์กรอิสระ	พ.ศ. 2555

ที่มา : สถ�บันพระปกเกล้� (2556: 30)
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 จ�กผลก�รสำ�รวจเป็นท่ีน่�กังวลเม่ือพบว่� สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

เป็นองค์กรท่ีประช�ชนมีคว�มเช่ือม่ันต่อก�รทำ�ง�นอยู่ในสัดส่วนน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ 

องค์กรอิสระอื่นๆ โดยมีคะแนนค่อนข้�งเชื่อมั่น ร้อยละ 36.9 เชื่อมั่นม�กเพียงร้อยละ 8.4 

และที่สำ�คัญคือ มีสัดส่วนของก�รที่ประช�ชนไม่รู้จักสูงที่สุดถึงร้อยละ 25.1 

 เมื่อพิจ�รณ�ผลก�รศึกษ�ของสถ�บันพระปกเกล้�ในกรณีดังกล่�วย้อนหลัง 10 ปี 

ผลเป็นท่ีน่�ตกใจว่� สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้รับคว�มเช่ือม่ันจ�กประช�ชน 

ในสัดส่วนที่น้อยที่สุดม�โดยตลอด

 ปัญห�คว�มเช่ือม่ันน้ี จึงเป็นปัญห�สำ�คัญท่ีสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

ควรเร่งสร้�งคว�มตระหนักถึง (Awareness) ในตัวองค์กรให้ม�กข้ึน ให้มีคว�มแข็งแกร่งในมุมมอง 

ประช�ชน ก�รใช้ประโยชน์จ�กจุดแข็งและโอก�สขององค์กรที่มีอยู่อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

และกำ�หนดจุดยืนขององค์กรในใจของประช�ชนและสังคม (Positioning) ให้ชัดเจนว่�  

สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติควรจะยืนอยู่ที่ตำ�แหน่งใดในใจของประช�ชน เช่น  

ก�รเป็นองค์กรแรกที่ประช�ชนจะนึกถึงเมื่อต้องก�รสะท้อนปัญห�ส�ธ�รณะคว�มเดือดร้อน 

และเสนอแนวท�งแก้ไขปัญห�ในเชิงนโยบ�ยส�ธ�รณะไปยังรัฐบ�ล (ทศพนธ์ นรทัศน์, 2553: 

42) เป็นต้น

 2.3	ประเด็นผลของการให้คำาแนะนำาแก่รัฐบาล

 เม่ือพิจ�รณ�ถึงผลก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะในส่วนก�รเสนอคว�มเห็นและข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะรัฐมนตรีในระยะ 4 ปีที่ผ่�นม� 2  ใน พ.ศ. 2551 มี 30 เรื่อง พ.ศ. 2552 มี 72 เรื่อง 

พ.ศ.  2553 มี 14 เร่ือง และใน พ.ศ.  2554 มี 23 เร่ือง ซ่ึงถือว่�เป็นอัตร�ก�รดำ�เนินท่ีดี โดยมี 

ร�ยง�นคว�มเห็นเสนอแก่คณะรัฐมนตรีเดือนละ 1 เรื่องเป็นอย่�งน้อย ในด้�นประสิทธิภ�พ

ก�รดำ�เนินง�นจึงอ�จไม่เป็นปัญห�นัก 

 อย่�งไรก็ต�ม   ในแง่ของผลก�รดำ�เนินก�รให้คำ�แนะนำ�หรือให้คว�มเห็นแก่รัฐบ�ลน้ัน 

ยังมีลักษณะที่ไม่ชัดเจนนักว่�ได้มีก�รดำ�เนินก�รต่อไปแค่ไหนเพียงใด ซึ่งเรื่องนี้ เลข�ธิก�ร 

สำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้แสดงคว�มกังวลว่� 

 “รายงานประจำาปีของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้นำาเสนอต่อ

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นประจำาทุกปีน้ัน จะมีคำาถามสำาคัญท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และวุฒิสภามักจะต้องถามเสมอคือ ต้องการรู้ว่าความเห็นหรือข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีน้ัน ได้ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์โดย 

รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังเป็นคำ�ถ�มที่ตอบได้ไม่

ชัดเจนนัก”

 ทั้งนี้ เมื่อพิจ�รณ�จ�ก “ผลก�รพิจ�รณ�/ผลก�รดำ�เนินก�รของคณะรัฐมนตรีกรณี 

สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติให้คำ�ปรึกษ�/ข้อเสนอแนะ/คว�มเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 

ต�มม�ตร� 17 แห่งพระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ.  2543 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547” 3 พบว่� ก�รให้คำ�แนะนำ�หรือคว�มเห็นต่อคณะ

รัฐมนตรีของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ตินั้น ได้รับก�รตอบรับจ�กหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องซึ่งท�งคณะรัฐมนตรีส่งให้พิจ�รณ�ตอบกลับม�ในลักษณะเป็นก�ร “ชี้แจงก�ร

ดำ�เนินง�น” ของหน่วยง�นตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะนั้น 4  เป็นส่วนใหญ่ หรือ

เพียง “เห็นด้วย” กับข้อเสนอ แต่มิได้มีม�ตรก�รที่จะไปดำ�เนินก�รต่อ 5  นอกจ�กนี้ ในส่วน 

ของคณะรัฐมนตรีเองก็เพียงแต่ “รับทร�บ” ข้อเสนอของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องที่ตอบกลับเท่�นั้น มิได้มีแจ้งว่�จะดำ�เนินก�รต่อไปอย่�งไร 

ก�รจะตอบคำ�ถ�มดังกล่�ว คงต้องก�รคว�มร่วมมือจ�กหล�ยฝ่�ยอยู่พอสมควร

2  ข้อมูลจ�กเอกส�รร�ยง�นประจำ�ปี สำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เข้�ดูได้ที่  

http://nesac.goco.co.th/index.php?mod=document&group=5
3   ดูได้ที่ http://www.cabinet.thaigov.go.th/nesac_index.htm
4   ดูร�ยง�นได้ที่ http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/nesac310556.pdf
5   ดูร�ยง�นได้ที่http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/nesac050456.pdf

ร้อยละของประชาชน	จำาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเชื่อมั่นต่อการทำางานขององค์กรอิสระ	พ.ศ. 2546	-	2556

ที่มา : ข้อมูลจ�กสถ�บันพระปกเกล้� (2556)
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3. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 ต�มพระร�ชบัญญัติสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 หมวด 2 

ม�ตร� 10 - 17 กำ�หนดสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติมีหน้�ท่ีให้คำ�ปรึกษ�และข้อ 

เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญห�ท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง 

ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม และแผนอื่นๆ ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 

ท้ังน้ี ก�รให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีดังกล่�วน้ัน สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 2 กรณี สรุปคว�มได้ดังนี้

 3.1		กรณีการให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี	

 ก�รให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รได้ดังนี้

 (1) ก�รพิจ�รณ�ให้คำ�ปรึกษ�เพื่อเสนอคว�มเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่คณะ

รัฐมนตรีขอคำ�ปรึกษ�

 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่� ก�รกำ�หนดนโยบ�ยในเรื่องใดอ�จกระทบถึงสภ�พ 

เศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนรวม สมควรได้รับฟังคว�มคิดเห็นเพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�กำ�หนด 

นโยบ�ยในเรื่องนั้น ให้คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

พิจ�รณ�ให้คำ�ปรึกษ�เพื่อเสนอคว�มเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 

 (2) ก�รพิจ�รณ�ศึกษ�เรื่องที่เห็นว่�สมควรกำ�หนดเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

 สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติอ�จพิจ�รณ�ศึกษ�เรื่องที่เห็นว่�สมควร

กำ�หนดเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยในด้�นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึง

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ�ร�ยง�นเป็นข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีได้ 

 (3) ก�รพิจ�รณ�ศึกษ�เพื่อจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีเกี่ยวกับภ�วะท�งเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศเพื่อเผยแพร่เป็นก�รทั่วไป

 ในกรณีท่ีเห็นสมควร สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติอ�จพิจ�รณ�ศึกษ� 

เพ่ือจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีเก่ียวกับภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงกฎหม�ย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่เป็นก�รทั่วไปก็ได้

 3.2	 กรณีการให้ความเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

	และแผนอื่นตามที่กฎหมายกำาหนดก่อนการประกาศใช้

 ก่อนที่จะประก�ศใช้แผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ คณะรัฐมนตรีจะ

ต้องส่งร่�งแผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเสนอให้สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติพิจ�รณ�ให้

คว�มเห็นก่อน เมื่อสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้จัดส่งคว�มเห็นม�ให้คณะ

รัฐมนตรีแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีนำ�คว�มเห็นดังกล่�วประกอบก�รพิจ�รณ�ในก�รจัดทำ�แผน

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เพื่อให้เหม�ะสมกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศ ซ่ึงสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติพิจ�รณ�โดยเร็ว ในก�รน้ี คณะรัฐมนตรี 

อ�จขอให้สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นภ�ยในเวล�ท่ีกำ�หนด 

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่� 30 วันก็ได้ และถ้�พ้นกำ�หนดเวล�ดังกล่�ว สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งช�ติยังมิได้จัดส่งคว�มเห็นกลับคืนม�ยังคณะรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีดำ�เนินก�รต่อไป

ต�มที่เห็นสมควรได้

 3.3	 การจัดทำารายงานของคณะรัฐมนตรี	 เกี่ยวกับผลการพิจารณาหรือผลการ

ดำาเนินการของคณะรัฐมนตรี	 ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำาปรึกษา

หรือข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรี	 เพื่อเสนอกลับต่อสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติมิเป็นเพียงก�ร 

ให้คำ�ปรึกษ� คว�มเห็น หรือข้อเสนอแก่คณะรัฐมนตรีแต่เพียงฝ่�ยเดียว โดยไม่มีก�รสะท้อน 

ถึงคว�มเห็นที่มีต่อก�รให้คำ�ปรึกษ� คว�มเห็น หรือข้อเสนอที่ได้รับไป พระร�ชบัญญัติสภ� 

ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พ.ศ. 2543 ม�ตร� 17 ได้กำ�หนดหน้�ท่ีให้คณะรัฐมนตรี 

ต้องดำ�เนินก�ร “ตอบสนอง” ต่อคำ�ปรึกษ� ข้อเสนอแนะ หรือคว�มเห็นที่ได้จัดส่งม� โดย

กำ�หนดว่�

 “ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำารายงานผลการพิจารณา หรือผลการดำาเนินการของคณะ

รัฐมนตรี ในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ

หรือให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเปิดเผยเหตุผล

ให้สาธารณชนทราบด้วย” 
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 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รต�มให้ส่วนร�ชก�รและ

หน่วยง�นของรัฐถือปฏิบัติต�มขั้นตอนที่สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งได้กำ�หนด

แนวท�งปฏิบัติสำ�หรับสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีดำ�เนินก�รตั้งแต่เริ่มรับเรื่องจ�กสภ� 

ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติจนถึงข้ันสุดท้�ย คือ ข้ันก�รเผยแพร่ให้ส�ธ�รณชนทร�บ 

โดยให้ส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นของรัฐถือปฏิบัติต�มขั้นตอน ดังนี้ 6

 (1) ให้สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ให้คำ�ปรึกษ�หรือข้อเสนอแนะ 

หรือให้คว�มเห็นม�ที่สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี และให้สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

นำ�เสนอน�ยกรัฐมนตรีเพ่ือขอคว�มเห็นชอบให้พิจ�รณ�มอบหม�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ดำ�เนินก�ร

 (2) ในกรณีที่มีหน่วยง�นเดียวเป็นเจ้�ของเรื่อง ให้สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

แจ้งคำ�สั่งน�ยกรัฐมนตรีให้หน่วยง�นเจ้�ของเรื่องให้จัดทำ�คว�มเห็นผลก�รพิจ�รณ� และ

ผลก�รดำ�เนินก�ร (ฉบับสมบูรณ์) และสรุปย่อต�มรูปแบบที่สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

กำ�หนด (เพื่อเตรียมไว้เผยแพร่ข้อมูลท�งเว็บไซต์) และให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องแจ้งคว�มเห็น

ต�มปกติ แล้วส่งม�ที่สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี เพื่อดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนก�รนำ�เสนอ

เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 (3) กรณีที่มีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องหล�ยหน่วยง�น ให้แจ้งคำ�สั่งน�ยกรัฐมนตรีให้

หน่วยง�นหลักไปจัดประชุมร่วมกับหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ�คว�มเห็น ผลก�ร

พิจ�รณ� และผลก�รดำ�เนินก�ร (ฉบับสมบูรณ์) และสรุปย่อ แล้วส่งม�ที่สำ�นักเลข�ธิก�ร

คณะรัฐมนตรี เพื่อดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนก�รนำ�เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะ

รัฐมนตรีมีมติแล้ว ให้สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องทร�บ และจัดทำ�คว�มเห็นผลก�รพิจ�รณ� และผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�น

ต�มที่คณะรัฐมนตรีมีมติต�มรูปแบบที่กำ�หนด แล้วเสนอต่อประธ�นสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ 

 (4) ก�รเปิดเผยเหตุผลให้ส�ธ�รณชนทร�บ ให้สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ในน�ม 

คณะรัฐมนตรี จัดทำ�คว�มเห็นผลก�รพิจ�รณ�และผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นต�ม

รูปแบบที่กำ�หนด แล้วประก�ศเผยแพร่ข้อมูลดังกล่�วท�งเว็บไซต์ของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะ

รัฐมนตรีต�มรูปแบบท่ีกำ�หนด และห�กเป็นกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหม�ยให้หน่วยง�น 

รับไปดำ�เนินก�ร ให้หน่วยง�นนั้นเผยแพร่ข้อมูลท�งเว็บไซต์ของหน่วยง�นนั้นด้วย

6  ก�รประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงห�คม 2546 http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.

jsp?top_serl=193759&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=05&meet_date_mm=08&meet_date_

yyyy=2546&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=

ขั้นตอนการดำาเนินการตามมาตรา	17	

แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ. 2543	

(พรรณร�ย ขันธกิจ, 2552: 65)

สภาที่ปรึกษาฯ	ให้คำาปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะ	หรือให้ความเห็น

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี (สลค.) นำ�เสนอน�ยกรัฐมนตรี (นรม.)
ขอคว�มเห็นชอบให้พิจ�รณ�มอบหม�ยหน่วยง�น

นรม. เห็นชอบให้ สลค.
พิจ�รณ�มอบหม�ยหน่วยง�น

คณะรัฐมนตรีมีติรับทร�บ
มอบหม�ยหน่วยง�นเพิ่มเติม

สลค. (สำ�นัก / กอง เจ้�ของเรื่อง)
ในน�ม ครม. จัดทำ�คว�มเห็นและ

ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นต�มที่ 
ครม. มีมติต�มรูปแบบที่กำ�หนด

เผยแพร่ท�ง
๑. เว็บไซต์ของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
๒. เว็บไซต์ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
๓. เว็บไซต์ของหน่วยง�นที่ได้รับมอบหม�ย

หน่วยง�น

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ�คว�มเห็นต�มปกติ

สภ�ที่ปรึกษ�ฯ

หน่วยง�นเจ้�ของเรื่อง
จัดทำ�คว�มเห็น / ผลก�รพิจ�รณ� / 
ผลก�รดำ�เนินก�ร (ฉบับสมบูรณ์)  

และสรุปย่อต�มรูปแบบ
ที่กำ�หนดด้วย

หน่วยง�นหลักจัดประชุม
ร่วมกับหน่วยง�นอื่นเพื่อ 

จัดทำ�คว�มเห็น / ผลก�รพิจ�รณ� / 
ผลก�รดำ�เนินก�ร (ฉบับสมบูรณ์)  

และสรุปย่อต�มรูปแบบ
ที่กำ�หนดด้วย

สลค.

นำ�เสนอ
ครม.

กรณีที่ ๑ มีหน่วยง�นเดียว
เป็นเจ้�ของเรื่อง

แจ้งคำ�สั่ง นรม. โดยมอบหม�ย

สลค. แจ้งมติ
ต�มกรณีที่ ๑

สลค. แจ้งมติ
ต�มกรณีที่ ๒

เสนอและ
ขอบคุณ

แจ้งคำ�สั่ง นรม. โดยมอบหม�ย

กรณีที่ ๒ มีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
หล�ยหน่วยง�น

เสนอความเห็น
และผลการ
ดำาเนินการ

เสนอความเห็น
และผลการ
ดำาเนินการ

หน่วยง�น
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ

 คว�มสำ�เร็จขององค์กรรูปแบบนี้ ขึ้นกับก�รให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะต่อคณะ

รัฐมนตรี ห�กก�รดำ�เนินง�นของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติมีประสิทธิภ�พ 

มีคุณภ�พ และมีคว�มชัดเจน ส�ม�รถถ่�ยทอดและสะท้อนปัญห�ของประช�ชนจ�กหล�ก

หล�ยอ�ชีพสู่คณะรัฐมนตรีได้อย่�งแท้จริงแล้ว สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ไม่เพียงจะได้รับก�รยอมรับจ�กคณะรัฐมนตรีเท่�น้ัน แต่ยังจะได้รับก�รยอมรับจ�กประช�ชน

และเป็นที่พึ่งให้กับประช�ชนได้อีกด้วย ก�รยอมรับของคณะรัฐมนตรีนั้น ส่วนหนึ่งเห็นได้

จ�กก�รที่คณะรัฐมนตรีนำ�คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติไปปรับใช้อย่�งชัดเจน

 คณะรัฐมนตรีควรให้คว�มสนใจและเห็นถึงคว�มสำ�คัญของคว�มเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเพิ่มม�กขึ้น ในเวล�เดียวกัน สภ�ที่ปรึกษ�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติควรทำ�ก�รประช�สัมพันธ์คว�มเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่�ว

อย่�งกว้�งขว�งและต่อเน่ืองเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ รวมตลอดท้ังเผยแพร่ไปยังหน่วยง�นภ�ครัฐ

ทั้งฝ่�ยประจำ�และฝ่�ยก�รเมือง สื่อมวลชน และประช�ชนเพิ่มม�กขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่�นั้น 

ควรได้มีก�รเผยแพร่เป็นล�ยลักษณ์อักษรด้วยว่� ได้เสนอแนะไปจำ�นวนเท่�ใด และคณะ

รัฐมนตรีได้นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่เพียงใด รวมทั้งแนวท�งก�รพัฒน�กระบวนก�ร

ดำ�เนินง�นของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติที่สำ�คัญและแก้ไขอย่�งเร่งด่วนใน 

2 ส่วน คือ (1) ก�รดำ�เนินง�นยังไม่มีประสิทธิภ�พเท่�ที่ควร มีแนวท�งก�รพัฒน�โดยว�ง

นโยบ�ย แผนง�น และโครงก�รปฏิบัติง�น พร้อมกำ�หนดผู้รับผิดชอบและเวล�ก�รปฏิบัติ

ง�นแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นในลักษณะที่เป็นองค์กร

แห่งภูมิปัญญ� มีคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้ รักษ�ผลประโยชน์ของประช�ชนเป็นหลัก มีจุดยืน

ก�รให้คำ�ปรึกษ�ควรเท่ียงตรงเป็นธรรม และไม่ฝักใฝ่ฝ่�ยใด เป็นต้น และ (2) ก�รไม่นำ�คว�มเห็น

และข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่�งจริงจัง มีแนวท�งก�รพัฒน� เช่น คณะรัฐมนตรี

ควรให้คว�มสนใจและเห็นถึงคว�มสำ�คัญของคว�มเห็นและข้อเสนอแนะม�กข้ึน ในเวล�เดียวกัน

สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติควรเผยแพร่จำ�นวนคว�มเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

ส�ธ�รณะอย่�งชัดเจนและต่อเนื่องด้วย

Ê‹Ç¹·Õè 4

ÊรØป
           áÅÐàÊ¹Íá¹Ð
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10
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	:	

ประเด็นท้าทายและแนวทางปฏิรูป

สติธร ธนานิธิโชติ

ก�รจัดต้ังองค์กรต�มรัฐธรรมนูญในประเทศไทยน้ันเกิดข้ึนจ�กปัญห�โครงสร้�งก�รปกครอง 

เดิม โดยเฉพ�ะในส่วนของกระบวนก�รตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภ�พ ส่งผลให้จำ�เป็นต้องมี

ก�รสร้�งกลไกก�รตรวจสอบขึ้นม�ใหม่เพื่อทำ�หน้�ที่ตรวจสอบหรือให้คว�มเห็น เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของกระบวนก�รจัดก�รปกครองโดยรวม ก�รตั้งองค์กรใหม่ขึ้นม� 

อ�จกล่�วได้ว่�ยังไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ที่เคยมีม�แต่เดิมได้ทั้งหมด 

 หนังสือเล่มนี้ทำ�ก�รศึกษ�คว�มสำ�คัญและคว�มเป็นม�ขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญ 

7 องค์กร ต�มที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 

2550 ประกอบด้วย คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ัง ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน คณะกรรมก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยก�ร คณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ตลอดจนสภ�พปัญห� 

เสถียรภ�พ คว�มชอบธรรม ประสิทธิภ�พประสิทธิผล ก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชน และ 

ก�รบริห�รงบประม�ณขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญดังกล่�ว โดยอ�ศัยข้อมูลจ�กร�ยง�นวิจัย 

เอกส�รที่เป็นท�งก�ร และเอกส�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีก�รศึกษ�รวบรวมไว้ก่อนหน้�แล้ว

เป็นหลัก โดยเฉพ�ะที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับองค์กรต�มรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 บังคับใช้ และมีก�รเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

อิสระต�มรัฐธรรมนูญภ�ยใต้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540 ในบ�ง

ประเด็น 

 ผลก�รศึกษ�สรุปได้ดังนี้
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ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขของแต่ละองค์กร

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระที่ถูกกำ�หนดขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งใน

ก�รปฏิรูปก�รเมือง โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ ก�รทำ�ให้ระบบก�รเลือกตั้งหรือก�รเข้�สู่อำ�น�จ

รัฐเป็นไปด้วยคว�มบริสุทธิ์ยุติธรรม ทั้งนี้มีอำ�น�จหน้�ที่หลักในก�รควบคุมตรวจสอบและ

จัดก�รเลือกตั้งรัฐธรรมนูญกำ�หนดโครงสร้�ง ที่ม� และองค์ประกอบ รวมถึงหลักประกัน

คว�มเป็นอิสระ และเป็นกล�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ จึงนับเป็นกลไกก�รตรวจสอบแรกของ

ระบบตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐในส่วนของก�รสร้�งคว�มสุจริตและโปร่งใสในกระบวนก�ร

เข้�สู่อำ�น�จรัฐซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคว�มสุจริตในระบบก�รเมืองก�รปกครองโดยรวม

 อย่�งไรก็ต�ม จ�กปัญห�คว�มเชื่อมั่นในก�รบริห�รจัดก�รและควบคุมตรวจสอบ

ก�รเลือกต้ัง จ�กอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังท่ีมีค่อนข้�งม�ก มีอำ�น�จท้ังใน 

เชิงนิติบัญญัติโดยก�รออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่�งๆ อำ�น�จบริห�รเพื่อให้เป็นไปต�มกฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับที่ออก และอำ�น�จตุล�ก�รคือก�รวินิจฉัยชี้ข�ดเมื่อมีกรณีฝ่�ฝืนหรือ

ไม่ดำ�เนินก�รต�มกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ จึงเกิดประเด็นวิพ�กษ์วิจ�รณ์ที่สำ�คัญเกี่ยวกับ 

คว�มชอบธรรมในอำ�น�จหน้�ที่ คือ คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งมีอำ�น�จหน้�ที่ที่เข้�ข่�ย

ก�รใช้อำ�น�จนิติบัญญัติ อำ�น�จบริห�ร และอำ�น�จตุล�ก�รหรือกึ่งตุล�ก�ร ขัดต่อหลักก�ร 

ประช�ธิปไตยและหลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จอธิปไตย (Separation of Power) อย่�งไรก็ต�ม 

มีมุมมองท�งวิช�ก�รที่เห็นต่�งว่� ภ�ยใต้หลักก�รแบ่งแยกก�รใช้อำ�น�จอธิปไตยและหลัก

นิติรัฐ ว่�เป็นลักษณะก�รใช้อำ�น�จและรูปแบบของก�รกระทำ�ที่หล�กหล�ย เช่นนี้พบเห็น

ได้โดยทั่วไปในองค์กรของฝ่�ยบริห�รเป็นก�รใช้อำ�น�จในท�งปกครอง ถือว่�องค์กรต�ม

รัฐธรรมนูญน้ีเป็นองค์กรของรัฐฝ่�ยบริห�รประเภทหน่ึงซ่ึงใช้อำ�น�จบริห�ร (Executive Power) 

 นอกจ�กนี้ จ�กผลก�รศึกษ�ประเมินผลก�รทำ�ง�นพบว่� ในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

เลือกตั้ง คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งยังข�ดหลักปรัชญ�ซึ่งเป็นฐ�นในก�รกำ�หนดเกณฑ์ต่�งๆ 

ที่เป็นธรรม แต่ควรมีก�รพัฒน�เรื่องก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิก�รประช�สัมพันธ์

ข้อมูลข่�วส�รเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พให้ม�กยิ่งขึ้น ส่วนด้�นก�รสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและ 

ดำ�เนินคดี ยังข�ดกรอบเวล�ในก�รดำ�เนินก�รให้รวดเร็ว ข�ดกฎหม�ยและระเบียบท่ีมีม�ตรฐ�น 

ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดเผยต่อส�ธ�รณะ ก�รดำ�เนินก�รของเจ้�หน้�ที่ยังไม่

เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย ไม่มีหลักประกันสิทธิ เสรีภ�พและคว�มปลอดภัยของ

ประช�ชนผู้แจ้งเหตุทุจริตหรือร้องคัดค้�นก�รเลือกตั้ง ผลก�รศึกษ�ติดต�มและประเมินก�ร

ใช้อำ�น�จหน้�ที่พบว่� คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งให้คว�มสำ�คัญกับก�รแสดงบทบ�ทอำ�น�จ

หน้�ที่เกี่ยวกับก�รเลือกตั้งม�กกว่�บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ในด้�นอื่นๆ ทรัพย�กรส่วนใหญ่ทั้ง 

ทรัพย�กรบุคคล งบประม�ณ ถูกใช้ไปเพื่อก�รดังกล่�ว แต่ให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทด้�นก�ร 

ส่งเสริม สนับสนุนหรือประส�นง�นเพื่อให้ก�รศึกษ�แก่ประช�ชน รวมไปถึงบทบ�ทในก�ร 

ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชนค่อนข้�งน้อย ส่วนก�รใช้อำ�น�จควบคุม

ตรวจสอบก�รเลือกตั้งพบว่� ก�รตรวจสอบค่�ใช้จ่�ยในก�รเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรค 

ก�รเมืองเป็นไปในลักษณะตั้งรับ มีก�รตรวจสอบจ�กบัญชีค่�ใช้จ่�ยในก�รเลือกตั้งที่เสนอ

โดยพรรคก�รเมืองและผู้สมัคร ซึ่งเป็นก�รย�กที่จะพิสูจน์คว�มผิดว่�มีก�รใช้จ่�ยเกินวงเงิน

หรือฝ่�ฝืนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่�ว 

 จ�กสภ�พปัญห�ท่ีกล่�วม� ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์บทบ�ทก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร 

ก�รเลือกตั้งหล�ยชิ้น จึงมีข้อเสนอแนะให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนและปรับปรุงในส่วนของ

อำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังให้ได้ดุลยภ�พ ซ่ึงหม�ยคว�มถึงก�รมอบอำ�น�จ 

ให้คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งในด้�นต่�งๆ อย่�งเพียงพอ เพื่อเป้�หม�ยหรือเจตน�รมณ์ที่

ต้องก�รทำ�ให้ก�รเลือกตั้งหรือก�รเข้�สู่อำ�น�จรัฐเป็นไปอย่�งสุจริตเที่ยงธรรม มิให้มีอำ�น�จ 

อ่ืนเข้�ม�แทรกแซง หรือครอบงำ�ในก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ัง โดยท่ี 

รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยต้องกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ให้เพียงเท่�ที่จำ�เป็นต่อก�รบรรลุ

เจตน�รมณ์ของก�รปฏิรูปก�รเมืองเท่�นั้น ในขณะเดียวกันต้องกำ�หนดให้มีกลไกม�ตรก�ร

ตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จของคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ังในด้�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้อำ�น�จ 

ในฐ�นะองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ หรือก�รใช้อำ�น�จออกกฎเกณฑ์กติก�ซึ่งนับเป็นกฎหม�ย

ลำ�ดับรอง หรือแม้แต่อำ�น�จวินิจฉัยชี้ข�ดที่ต้องพิจ�รณ�ทบทวนมิให้เข้�ลักษณะเป็นอำ�น�จ

เบ็ดเสร็จเด็ดข�ด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกรณีที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภ�พของบุคคล ซึ่งโดย

หลักส�กลน้ันก�รกล่�วห� ก�รสืบสวนสอบสวน ก�รไต่สวนข้อเท็จจริง และก�รวินิจฉัยช้ีข�ด 

ต้องมีหลักประกันก�รต่อสู้หรือแก้ข้อกล่�วห� และผู้ที่มีคว�มชอบธรรมในก�รใช้อำ�น�จ

วินิจฉัยชี้ข�ดต้องมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับกรณีนั้นๆ 

  ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 ผู้ตรวจก�รแผ่นดินได้ถือกำ�เนิดม�พร้อมรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 

2540 ในช่ือ “ผู้ตรวจก�รแผ่นดินของรัฐสภ�” ต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญออกแบบองค์กร 

ต�มรัฐธรรมนูญ ให้มีบทบ�ทในก�รทำ�หน้�ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลก�รใช้อำ�น�จรัฐ โดยก�ร

มีบทบ�ทเน้นก�รตรวจสอบและร�ยง�นข้อร้องเรียนก�รละเมิดสิทธิเสรีภ�พของประช�ชน

จ�กก�รใช้อำ�น�จจ�กเจ้�หน้�ที่รัฐ ต่อม�เมื่อมีก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักร

ไทย พุทธศักร�ช 2550 หน่วยง�นน้ีถูกกำ�หนดให้เป็นองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญโดยเปล่ียน 

ชื่อจ�กผู้ตรวจก�รแผ่นดินของรัฐสภ�ม�เป็น “ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน” โดยเพิ่มบทบ�ทอำ�น�จ

ให้พิจ�รณ�และสอบสวนห�ข้อเท็จจริงต�มคำ�ร้องเรียน รวมถึงดำ�เนินก�รตรวจสอบจริยธรรม 

ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองและเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
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 อย่�งไรก็ต�ม ข้อถกเถียงเร่ืองท่ีม�ของผู้ตรวจก�รแผ่นดิน โดยเฉพ�ะกรณีองค์ประกอบ 

ของกรรมก�รสรรห�ที่ถูกโจมตีว่�ข�ดก�รยึดโยงกับภ�คประช�ชน และปัญห�คว�มซ้ำ�ซ้อน 

ในอำ�น�จหน้�ที่ของผู้ตรวจก�รแผ่นดินและคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ คือ ปัญห� 

คว�มซ้ำ�ซ้อนก�รทำ�ง�นด้�นก�รคุ้มครองสิทธิ ซึ่งค�บเกี่ยวอำ�น�จหน้�ที่ รวมไปถึงคว�ม 

ไม่ชัดเจนของภ�รกิจขององค์กรอิสระในก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจของประช�ชน ท้ังน้ี มีแนวโน้ม 

ท่ีจะเกิดคว�มซ้ำ�ซ้อนกันม�กย่ิงข้ึน เพร�ะก�รทำ�ง�นส่วนใหญ่ของท้ังสององค์กรมักเก่ียวข้อง 

กับประช�ชนที่ได้รับคว�มเดือดร้อนที่มีปริม�ณม�ก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

จ�กก�รสัมภ�ษณ์เจ้�หน้�ที่เกี่ยวข้องยังพบว่� ปัญห�ข้อร้องเรียนของประช�ชนที่ส่งเข้�ม�

มักมีลักษณะที่ก้ำ�กึ่งระหว่�งก�รละเมิดสิทธิและกระทำ�ผิดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

 ผู้ตรวจก�รแผ่นดินยังมุ่งก�รแก้ไขปัญห�เป็นร�ยกรณี หรือเยียวย�ปัญห�เรื่องก�ร

ร้องเรียนเป็นร�ยกรณี ข�ดก�รแก้ไขปัญห�เชิงระบบ ก�รดำ�เนินก�รเชิงรุกยังมีน้อย ส่งผล 

ให้เกิดประเด็นก�รร้องเรียนซ้ำ� ข�ดก�รแสวงห�ข้อเท็จจริงเชิงลึก มักจะรอก�รชี้แจงข้อ 

เท็จจริงจ�กหน่วยง�นที่ถูกร้องเป็นหลัก ผลก�รวินิจฉัยในบ�งกรณียังไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�

เรื่องร้องเรียนของประช�ชนได้ ส่วนบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ พบว่� ผู้ตรวจก�รแผ่นดินมีอำ�น�จ

เพียงให้คำ�แนะนำ�หรือให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยง�นต�มผลก�รวินิจฉัย ไม่มีอำ�น�จเข้�ไป

จัดก�รแก้ไขข้อบกพร่องได้เอง ไม่มีอำ�น�จสั่งก�ร หรือลงโทษผู้กระทำ�ผิด ที่ไม่ปฏิบัติต�ม

คำ�วินิจฉัย ทั้งนี้ส่งผลให้ผลก�รปฏิบัติง�นโดยเฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับก�รให้บริก�รดำ�เนินง�น

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดินยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประช�ชน 

ผู้ม�ร้องเรียนเท่�ที่ควร อีกทั้งพบว่� สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดินก็ประสบปัญห�ทั้งในเรื่อง

โครงสร้�ง บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ ก�รดำ�เนินก�รต�มบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ อ�ทิ โครงสร้�ง 

พบว่� ก�รกำ�หนดภ�รกิจของกลุ่มง�นในโครงสร้�งองค์กรยังไม่ชัดเจน ทำ�ให้บ�งภ�รกิจมี

คว�มซ้ำ�ซ้อน ส่งผลให้เกิดคว�มล่�ช้�ในก�รปฏิบัติง�น อันทำ�ให้ก�รปฏิบัติภ�รกิจไม่บรรลุผล 

ต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญม�กนัก ทำ�ให้สภ�พปัญห�คว�มเดือดร้อนและคว�มไม่เป็น

ธรรมอันเกิดจ�กก�รละเมิดสิทธิ หรือกระเทือนสิทธิของประช�ชนจ�กผู้ใช้อำ�น�จรัฐ ยังไม่มี

แนวโน้มที่จะลดลงหรือหมดไปโดยง่�ย

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจก�รแผ่นดินส�ม�รถสร้�งคว�มเป็นธรรมและคว�มเข้มแข็งใน

สังคมได้อย่�งย่ังยืน ผู้ตรวจก�รแผ่นดินต้องสร้�งภ�พลักษณ์ในก�รเป็นสถ�บันท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ 

ประช�ชน โครงสร้�งของสำ�นักง�นจะต้องมีลักษณะก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รและกระจ�ย 

อำ�น�จก�รตัดสินใจม�กขึ้น ต้องลดคว�มซ้ำ�ซ้อนของภ�รกิจ รวมถึงแยกง�นบ�งอย่�งออก

จ�กกัน เนื่องจ�กก�รรวมง�นจะทำ�ให้ประสิทธิภ�พลดลงได้

 ก�รบริห�รจัดก�รต้องใช้หลักก�รบริห�รจัดก�รเชิงคุณภ�พหรือก�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์ 

เน้นบทบ�ทก�รวิจัยและพัฒน�เชิงระบบ จัดให้มีเครือข่�ยก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง ในเชิงกฎหม�ยนั้นควรให้มีอำ�น�จในก�รกำ�หนดให้บุคคลที่ไม่ให้คว�มร่วมมือ 

มีคว�มผิด เช่นเดียวกับก�รละเมิดอำ�น�จศ�ล มีอำ�น�จในก�รกำ�หนดวิธีก�รช่ัวคร�วให้ระงับ 

ก�รกระทำ�ก�ร มีบทบัญญัติเก่ียวกับก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือพย�นท่ีม�ให้ข้อเท็จจริงกับ 

ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน ควรกำ�หนดให้มีอ�ยุคว�มแห่งคดีหยุดลงระหว่�งก�รพิจ�รณ� อำ�น�จใน

ก�รฟ้องร้องคดีแก่เจ้�หน้�ที่ที่กระทำ�ก�รไม่ชอบด้วยกฎหม�ย รวมถึงกำ�หนดให้หน่วยง�น

ของรัฐต้องดำ�เนินก�รต�มคำ�วินิจฉัยของผู้ตรวจก�รแผ่นดินทุกกรณี เป็นต้น

  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระ 

ซ่ึงถูกกำ�หนดให้มีอำ�น�จหน้�ท่ีหลักในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐด้�นต่�งๆ โดยทำ�หน้�ท่ี 

ในก�รไต่สวนข้อเท็จจริง และจัดทำ�ร�ยง�นพร้อมเสนอคว�มเห็นเพื่อก�รพิจ�รณ�ถอดถอน

หรือก�รวินิจฉัยชี้ข�ดต�มกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� เป็นกลไกก�รป้องกันก�รทุจริต

คอร์รัปชั่นในส่วนของก�รตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน และคว�มร่ำ�รวยผิดปกติหรือได้

ทรัพย์สินม�โดยไม่อ�จช้ีแจงได้ ก�รควบคุมตรวจสอบในด้�นก�รมีผลประโยชน์ขัดกัน รวมถึง 

หลักคุณธรรมจริยธรรมด้วย 

 ห�กพิจ�รณ�ในกรอบของเรื่องที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

แห่งช�ติเข้�ไปมีอำ�น�จหน้�ที่ อ�จเข้�ใจว่�คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

แห่งช�ติมีอำ�น�จม�ก มีอำ�น�จในทุกระบบและกลไกก�รตรวจสอบที่มีอยู่ทั้งหมด อย่�งไร

ก็ต�ม เม่ือพิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นและคว�มต้องก�รปฏิรูปก�รเมือง ซ่ึงจะบรรลุผลสำ�เร็จได้ 

ต้องปฏิรูประบบก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐทั้งหมด เพื่อให้มีกลไกก�รตรวจสอบอิสระ

ที่ส�ม�รถตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐทุกมิติ กลไกก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐโดยคณะ

กรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ตินับว่�มีประโยชน์ต่อสังคมไทย ที่ทำ�ให้มี

ก�รตรวจสอบและลงโทษผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองและเจ้�หน้�ที่ของรัฐ กรณีมีก�รทุจริต

ต่อหน้�ที่ ก�รกระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร หรือคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ใน

ก�รยุติธรรม หรือกรณีร่ำ�รวยผิดปกติ รวมไปถึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองอื่นๆ ทั้งระดับ

ช�ติและในระดับท้องถิ่น แม้ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ด้วยมีปัญห�และข้อจำ�กัดบ�งประก�รก็ต�ม 

ด้วยเหตุผลคว�มจำ�เป็น รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 จึงยังคง 

บทบัญญัติองค์กรนี้ไว้

 ภ�ยใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยพุทธศักร�ช 2550 คณะ

กรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติมีอำ�น�จหน้�ท่ีเป็นก�รเฉพ�ะ หรือเรียกว่� 

เป็นองค์กรไต่สวนข้อเท็จจริง ทำ�หน้�ที่ไต่สวนข้อเท็จจริง รวบรวมพย�นหลักฐ�น และจัดทำ� 

ร�ยง�นพร้อมคว�มเห็นเสนอต่อองค์กรที่มีอำ�น�จวินิจฉัยชี้ข�ด เช่นนี้จะเห็นว่�ลักษณะก�ร 
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ใช้อำ�น�จของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติมิได้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ

เด็ดข�ดและเป็นท่ีสุด ก�รกำ�หนดให้มีหลักประกันคว�มเป็นอิสระและเป็นกล�งในก�รปฏิบัติ 

หน้�ท่ีของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ ก็เป็นไปเพ่ือประสิทธิภ�พ 

ประสิทธิผลในก�รแสดงบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ ซึ่งต้องตรวจสอบ “ผู้มีอำ�น�จรัฐ” ไม่ว่�จะเป็น 

ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง ผู้พิพ�กษ� ตุล�ก�ร กรรมก�รในองค์กรอิสระทั้งหล�ย รวมถึง 

เจ้�หน้�ท่ีรัฐระดับสูง บุคคลดังกล่�วมิใช่บุคคลธรรมด�เช่นประช�ชนท่ัวไป จึงมีคว�มเหม�ะสม 

และมิได้เกินคว�มจำ�เป็นอย่�งใด ก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตแห่งช�ติ ต้องอยู่ในกรอบและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยกำ�หนด และจ�ก

ก�รศึกษ�พบว่� มีก�รควบคุมตรวจสอบคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่ง 

ช�ติในทุกมิติ ระบบและกลไกก�รตรวจสอบทั้งหล�ยที่มีอยู่นั้นถูกกำ�หนดให้ต้องตรวจสอบ

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติในฐ�นะเป็นองค์กรผู้ใช้อำ�น�จรัฐ

ด้วยเช่นกัน ย่ิงไปกว่�น้ัน โทษสำ�หรับคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ 

หนักเป็นสองเท่�และในท�งปฏิบัติ คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ 

ก็ถูกตรวจสอบและถูกลงโทษม�แล้ว

 อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รศึกษ�พบว่� มีข้ออ่อนในประเด็นคว�มชอบธรรมในก�รใช้ 

อำ�น�จหน้�ที่ โดยเฉพ�ะก�รควบคุมตรวจสอบผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองที่มีที่ม�จ�กก�ร 

เลือกต้ังในฐ�นะ “ผู้แทนปวงชน” ในขณะท่ีท่ีม�และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ ยังมีจุดยึดโยงกับประช�ชนหรือมีส่วนร่วมของประช�ชน

และภ�คส่วนอื่นๆ ในระดับค่อนข้�งน้อย (แม้ว่�มีอำ�น�จเต็มจ�กก�รที่รัฐธรรมนูญมอบ

อำ�น�จให้ก็ต�ม) ดังนั้น แม้ว่�รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยกำ�หนดให้คณะกรรมก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติมีอำ�น�จหน้�ที่ มีหลักประกันคว�มเป็นอิสระและเป็น 

กล�งท่ีเหม�ะสมและได้สัดส่วนต�มคว�มจำ�เป็นของบริบทสังคม และมีเหตุมีผลไม่ขัดแย้งกับ 

หลักก�รและทฤษฏีก�รแบ่งแยกอำ�น�จแต่อย่�งใด และมีดุลยภ�พกับก�รถูกตรวจสอบก�ร

ใช้อำ�น�จ เนื่องจ�กมีอำ�น�จที่กว้�งขว�งในทุกมิติ จึงต้องถูกตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จในทุก

มิติเช่นเดียวกัน

  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 ก�รตรวจเงินแผ่นดินได้มีก�รบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

พุทธศักร�ช 2550 กำ�หนดให้เป็นคว�มรับผิดชอบหลักของคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน 

ที่มีคว�มเป็นอิสระและเป็นกล�ง ทั้งนี้ คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินมีอำ�น�จว�งนโยบ�ย

ก�รตรวจเงินแผ่นดิน กำ�หนดหลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นเก่ียวกับก�รตรวจเงินแผ่นดิน ให้คำ�ปรึกษ� 

และคำ�แนะนำ� เสนอแนะให้มีก�รแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับก�รตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจน

กำ�หนดโดยท�งปกครองและพิจ�รณ�วินิจฉัยคว�มผิดวินัยท�งงบประม�ณและก�รคลังโดย

คณะกรรมก�รวินัยท�งก�รเงินและก�รคลัง โดยมีสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ

และเป็นกล�งเป็นหน่วยง�นสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่ดังกล่�ว 

 ก�รสรรห�คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดินจะต้องดำ�เนิน 

ไปภ�ยใต้บทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยพุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 301  

ซึ่งระบุว่� ให้ดำ�เนินก�รสรรห�คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดิน 

ภ�ยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีก�รแต่งตั้งประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรและผู้นำ�ฝ่�ยค้�น

ในสภ�ผู้แทนร�ษฎร ภ�ยหลังจ�กก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นก�รท่ัวไปคร้ังแรก 

ต�มบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี โดยในบทเฉพ�ะก�ล ม�ตร� 301 ยังได้บัญญัติไว้ว่� โดยท่ี 

ในระหว่�งท่ียังไม่มีคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อำ�น�จ 

หน้�ที่แทนประธ�นกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งส่งผล

ให้ผู้ดำ�รงผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ทำ�หน้�ที่ทั้งประธ�นกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินและ

คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินควบคู่กันไป เป็นลักษณะให้บุคคลผู้เดียวดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูง 

และทำ�หน้�ท่ีเสมือนหน่ึงคณะกรรมก�ร ซ่ึงมีข้อวิพ�กษ์วิจ�รณ์ถึงคว�มเหม�ะสมของบทบัญญัติ 

ดังกล่�ว แต่ปัญห�ทวีคว�มซับซ้อนเม่ือตำ�แหน่งผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดินน้ันได้ว่�งลงเน่ืองจ�ก 

ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดินเดิมได้พ้นจ�กตำ�แหน่งเนื่องจ�กมีอ�ยุครบ 65 ปี 

บริบูรณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ไปพล�งก่อนได้ ทำ�ให้ในขณะนี้  

รองผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดิน จึงต้องหน้�ที่รักษ�ก�รผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นจนถึงปัจจุบัน 

โดยทั้งองค์กรตรวจเงินแผ่นดินของไทย ไม่มีทั้งคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่�ก�ร

ตรวจเงินแผ่นดินอยู่เลย

 ปัญห�อำ�น�จในก�รตรวจสอบที่ซ้ำ�ซ้อนกับคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต เช่น อำ�น�จในก�รตรวจสอบก�รใช้จ่�ยเงิน ทรัพย์สินอื่น หรือก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ต�มแผนง�น ซึ่งเป็นอำ�น�จของคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินนั้น ต�มพระร�ชบัญญัติว่�

ด้วยคว�มผิดเกี่ยวกับก�รเสนอร�ค�ต่อหน่วยง�นของรัฐ พ.ศ. 2542 ม�ตร� 14 ก็กำ�หนด

ให้คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ ต่�งก็มีอำ�น�จในก�รตรวจสอบ

เรื่องดังกล่�วเช่นกัน นอกจ�กนี้ ก�รไม่มีฝ่�ยที่จะบริห�รนโยบ�ยระดับสูงของหน่วยง�นโดย

เฉพ�ะขณะนี้ แทบจะเกิดภ�วะ “สุญญ�ก�ศ” ท�งองค์อำ�น�จขององค์กรตรวจเงินแผ่นดิน 

เรื่องนี้จึงเป็นคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องรีบดำ�เนินก�รให้สำ�เร็จลุล่วงให้ได้โดยเร็วที่สุด 

และประเด็นสำ�คัญอยู่ที่ก�รว�งบทบ�ทของหน่วยง�นตรวจเงินแผ่นดินว่� ควรว�งบทบ�ท

ในระบบก�รตรวจสอบอย่�งไร และควรจะมีก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นอื่นที่มีอำ�น�จ 

ใกล้เคียงกันอย่�งไรไม่ให้เกิดคว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รดำ�เนินง�นเพร�ะจะเป็นก�รสร้�งคว�ม 

เชื่อมั่นแก่ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง
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 หลักสำ�คัญที่ทำ�ให้ระบบก�รตรวจเงินแผ่นดินมีประสิทธิภ�พนั้น ประช�ชนมีคว�ม

มั่นใจในก�รใช้จ่�ยเงินของรัฐว่�ดำ�เนินก�รไปอย่�งถูกต้อง คือหน่วยง�นตรวจเงินแผ่นดิน

ต้องเป็นองค์กรที่มีคว�มเป็นอิสระและมีคว�มเป็นกล�ง ซึ่งปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้เกิดสภ�วะ

ดังกล่�ว จำ�เป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสะท้อนปรัชญ�และเกื้อหนุนให้ก�รดำ�เนินง�นเป็น

ไปได้อย่�งสะดวก และต้องมีบุคล�กรที่มีศักยภ�พเหม�ะสม และก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร

ที่เป็นที่ยอมรับ 

  องค์กรอัยการ

 “องค์กรอัยก�ร” ต�มที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยพุทธศักร�ช 

2550 นี้ มิได้อยู่ในฐ�นะเป็นองค์กรต�มรัฐธรรมนูญที่ใช้อำ�น�จอธิปไตยและเป็นอิสระจ�ก

ฝ่�ยบริห�ร ตุล�ก�ร และนิติบัญญัติ ต�มคว�มหม�ยที่แท้จริงขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญ 

แต่อย่�งใด แต่เป็นองค์กรหรือสถ�บันท�งก�รบริห�รของฝ่�ยบริห�ร (Independent regulatory 

agency) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของฝ่�ยบริห�ร

ท่ีมีประสิทธิภ�พกับก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พของประช�ชน และเพ่ือแก้ไขปัญห�ข้อจำ�กัด 

หล�ยประก�รอันเนื่องม�จ�กระบบบริห�รร�ชก�รของฝ่�ยบริห�รเดิมเท่�นั้นทำ�ให้องค์กร

อัยก�รมีข้อจำ�กัดในก�รมีสิทธิเสนอร่�งกฎหม�ยด้วยตนเอง กล่�วคือ อัยก�รไม่มีอำ�น�จท่ีจะ 

เป็นผู้เสนอกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดองค์กรขององค์กรอัยก�รเองต่อรัฐสภ�ได้โดยตรง

แต่ต้องกระทำ�ผ่�นฝ่�ยบริห�รคือคณะรัฐมนตรี ซึ่งข้อจำ�กัดนี้น่�จะเป็นก�รขัดต่อหลักคว�ม

เป็นอิสระขององค์กรอัยก�รต�มรัฐธรรมนูญ ท่ีกำ�หนดไว้เป็นหลักในม�ตร� 255 ส่วนประเด็น 

ก�รพิจ�รณ�สั่งคดีและก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�รเป็นไปต�มหลักก�รใช้ดุลยพินิจ

ซึ่งต้องเป็นไปต�มกฎหม�ย โดยเที่ยงธรรมและเหม�ะสม เป็นไปต�มหลักก�รใช้ดุลยพินิจ 

อย่�งไรก็ต�มในเร่ืองก�รพิจ�รณ�ส่ังไม่ฟ้องน้ัน ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รใช้ดุลพินิจไม่ฟ้อง 

ของอัยก�ร อ�จทำ�ก�รฟ้องร้องพนักง�นอัยก�รเจ้�ของสำ�นวนว่�มิได้ใช้ดุลพินิจอยู่บนฐ�น

ของคว�มสมเหตุสมผล ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ซึ่งเป็นปัญห�ที่องค์กรอัยก�รจะต้องห�จุด

สมดุลและว�งหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในก�รสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี 

 นอกจ�กนี้ งบประม�ณขององค์กร เป็นสิ่งที่สำ�คัญยิ่งต่อก�รบริห�รง�นและปฏิบัติ

หน้�ที่ขององค์กร เพื่อให้ส�ม�รถบรรลุผลสำ�เร็จต�มที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ได้ รัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยพุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 255 วรรคสอง จึงกำ�หนดให้องค์กรอัยก�ร 

มีหน่วยธุรก�รที่เป็นอิสระในก�รงบประม�ณ แต่ก�รนำ�ระเบียบว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยและก�ร 

ใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ ก�รตรวจสอบและก�รอื่นใดนั้น ม�ใช้กับองค์กรอัยก�ร โดยระเบียบ

ว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยและก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ ก�รตรวจสอบและก�รอ่ืนใดของฝ่�ยบริห�ร 

ที่ใช้กับส่วนร�ชก�รดังกล่�วมีคว�มสลับซับซ้อน ซ้ำ�ซ้อน มีขั้นตอนดำ�เนินก�รม�กม�ยและ 

บ�งกรณีอ�จไม่เหม�ะสมกับโครงสร้�งก�รบริห�รง�นขององค์กรอัยก�ร จึงอ�จทำ�ให้

ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นขององค์กรอัยก�รลดน้อยลงไปได้ 

 บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรอัยก�รในประเทศไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง

ไปจ�กเดิมอย่�งม�ก องค์กรอัยก�รมิได้มีบทบ�ทหน้�ที่ในฝ่�ยบริห�รเพียงอย่�งเดียว

เท่�นั้น ห�กแต่ยังมีบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ในก�รดำ�เนินคดีต่�งๆ ต�มรัฐธรรมนูญที่ผ่�นก�ร

ตรวจสอบม�จ�กองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญอันเป็นองค์กรตรวจสอบ คว�มสัมพันธ์เชิง

อำ�น�จหน้�ที่กับฝ่�ยบริห�รขององค์กรอัยก�รไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ดังกล่�วของพนักง�นอัยก�รและองค์กรอัยก�รมีคว�มเป็นอิสระไม่เฉพ�ะจ�กฝ่�ย

บริห�รแต่ยังเป็นอิสระจ�กองค์กรอื่นๆ อย่�งแท้จริง และโดยสภ�พดั้งเดิมของอำ�น�จหน้�ที่

ขององค์กรอัยก�รที่ต่�งประเทศหล�ยๆ ประเทศล้วนยอมรับว่�เป็นองค์กรที่ใช้อำ�น�จท�ง

ตุล�ก�ร ดังนั้น องค์กรอัยก�รควรมีสถ�นะที่เป็นอิสระต�มรัฐธรรมนูญโดยควรกำ�หนด

สถ�นะให้องค์กรอัยก�รไทยอยู่ในหมวดขององค์กรที่ใช้อำ�น�จท�งตุล�ก�ร โดยก�รกำ�หนด

หมวดศ�ลเป็นหมวดองค์กรท�งตุล�ก�รและให้สถ�นะขององค์กรอัยก�รไว้ในหมวดองค์กร

ท�งตุล�ก�ร

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 “คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ” เป็นหน่วยง�นที่จัดตั้งขึ้นต�มรัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยพุทธศักร�ช 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม คุ้มครองและปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน ต่อม�เมื่อมีก�รร่�งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติก็ยังคงได้รับก�รบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมีอำ�น�จ

หน้�ที่เพิ่มขึ้นในหล�ยประก�ร เช่น ก�รฟ้องคดีต่อศ�ลยุติธรรมแทนผู้เสียห�ย เป็นต้น แต่

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปคือสถ�นะท่ีเปล่ียนแปลงจ�กองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอ่ืน 

ต�มรัฐธรรมนูญ

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รทำ�หน้�ท่ีของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ มีคว�มซ้ำ�ซ้อน 

กับก�รทำ�หน้�ท่ีขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญอ่ืนท่ีมีหน้�ท่ีตรวจสอบ ได้แก่ สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจก�รสตรี เย�วชน คนพิก�ร แรงง�น สิทธิชุมชน  

ส่ิงแวดล้อม ซ้ำ�ซ้อนกับผู้ตรวจก�รแผ่นดินในด้�นก�รรับเร่ืองร�วร้องทุกข์เก่ียวกับก�รละเมิด

สิทธิของบุคคลด้�นต่�ง ๆ นอกจ�กนี้ จ�กร�ยง�นผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชน

โดยสถ�บันพระปกเกล้� ปี 2555 พบว่� คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติเป็นองค์กรอิสระ

ท่ีประช�ชนเช่ือม่ันน้อย (เช่ือม่ันเกือบน้อยท่ีสุดม�กกว่�เฉพ�ะสภ�ท่ีปรึกษ�ฯ) ย่ิงไปกว่�น้ัน 

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติยังไม่เป็นที่รู้จักอย่�งแพร่หล�ย  ประช�ชนยังไม่ทร�บ

ถึงหน้�ที่และก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ข�ดก�รให้คว�มรู้คว�ม
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เข้�ใจและตระหนักถึงสิทธิของประช�ชนอย่�งเพียงพอ ส่งผลให้องค์กรไม่เป็นที่รู้จักอย่�ง

แพร่หล�ย จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ เฉพ�ะในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2550 ได้รับเร่ืองร้องเรียน

ที่ร้องเรียนว่�ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรื่องที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติหยิบยก

เพื่อตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 3,921 เร่ือง และได้ทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิ

มนุษยชนเสร็จส้ินเป็นจำ�นวน 607 เร่ือง จำ�แนกเป็นเร่ืองท่ีมีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 252 

เร่ือง ยุติก�รตรวจสอบ 75 เร่ือง ยุติเรื่องรวมทั้งมีก�รไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญห�แล้ว 275 เรื่อง 

และส่งเรื่องต่อเนื่องจ�กเป็นเร่ืองที่ไม่อยู่อำ�น�จหน้�ที่หรือควรได้รับก�รพิจ�รณ�แก้ไขโดย

องค์กรอื่น 5 เรื่อง 

 อย่�งไรก็ต�ม ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติที่ผ่�นม�พบว่� แม้พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิ

มนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 ม�ตร� 29 จะกำ�หนดให้บุคคลหรือหน่วยง�นที่ได้รับแจ้ง

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รแก้ไขปัญห�

ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด และแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รให้

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติทร�บ รวมทั้งกำ�หนดให้ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยง�น

ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนจะเสนอร�ยง�นดังกล่�วต่อน�ยกรัฐมนตรี

เพ่ือส่ังก�รภ�ยใน 60 วัน และห�กยังไม่มีก�รดำ�เนินก�รใดๆ อีก คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน 

จะเสนอร�ยง�นต่อรัฐสภ�เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป ต�มม�ตร� 30 และ 31 แห่ง 

พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 แต่กลับปร�กฏว่�หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน

เสนอจำ�นวนม�ก

 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รปรับปรุงก�รทำ�ง�นที่รวบรวมจ�กร�ยง�นวิจัย บทคว�มและ

ร�ยง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติมีหล�ยประก�รดังต่อไปนี้

 ประก�รแรก ควรมีก�รว�งกรอบให้ชัดเจนว่� “สิทธิมนุษยชน” ควรจะมีคว�มหม�ย 

และขอบเขตอย่�งไร โดยพิจ�รณ�แก้ไขปัญห�ท่ีเกิดจ�กก�รปฏิบัติท่ีผ่�นม� เช่น ต�มม�ตร� 3 

แห่งพระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ “สิทธิมนุษยชน 

มีคว�มหม�ยรวมถึง สิทธิ เสรีภ�พ ที่ได้รับก�รรับรองหรือคุ้มครองต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อ�ณ�จักรไทย” นอกจ�กนี้ เพื่อให้ก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภ�พ คณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ควรมีก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ปัญห�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในภ�พรวม

และเน้นก�รทำ�ง�นในด้�นก�รป้องกันก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงระบบ รวมท้ังเสนอแนะ 

ต่อรัฐบ�ลและส่วนร�ชก�รท่ีมีหน้�ท่ีคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ทำ�หน้�ท่ีของตนให้มีประสิทธิภ�พ 

ม�กกว่�เป็นผู้แก้ไขปัญห�เสียเอง

 ประก�รที่สอง คณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�รสิทธิมนุษยชน ควรมีตัวแทนจ�กภ�ค

ประช�สังคม ซึ่งเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-State actor) และสื่อมวลชน (Societal Actor) 

เข้�ไปเกี่ยวข้องด้วยต�มหลักของก�รสร้�งระบบคว�มพร้อมรับผิดที่นำ�ภ�คสังคมเข้�ม�ร่วม

ตรวจสอบ (Social Accountability) และควรมีหลักเกณฑ์ในก�รสรรห�บุคล�กร เจ้�หน้�ท่ีท่ีจะ 

เข้�ม�ทำ�หน้�ที่ในสำ�นักง�น เน้นก�รคัดเลือกบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและคว�มเหม�ะสม 

คว�มรู้คว�มส�ม�รถในตำ�แหน่งหน้�ที่ ห�กไม่มีคว�มจำ�เป็น สำ�นักง�นไม่ควรรับบุคล�กร

จ�กภ�ยนอกเข้�ม�ทำ�หน้�ท่ีในตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูงหรือระดับกล�ง จะส�ม�รถลดปัญห� 

คว�มขัดแย้งในองค์กร องค์กรอิสระแต่ละหน่วยควรมุ่งพัฒน�บุคล�กรของตนให้มีศักยภ�พ

และคว�มก้�วหน้�ในตำ�แหน่งหน้�ที่เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจแก่บุคล�กรในองค์กร และ 

ผลง�นที่จะเกิดต�มม�

 ประก�รที่ส�ม เมื่อคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติทำ�หน้�ที่ประส�น หรือส่ง 

เรื่องต่อไปยังหน่วยง�นอื่นเพื่อคุ้มครอง หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ เรื่องก็จะ 

เงียบห�ยไปโดยไม่มีคำ�ตอบ หรือดำ�เนินก�รใดๆ ท้ังน้ีเพร�ะกฎหม�ยมิได้ให้อำ�น�จบังคับก�ร 

ดังนั้นจึงต้องกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อให้หน่วยง�นที่ได้รับช่วงก�รคุ้มครองหรือก�รช่วยเหลือ 

ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิต้องทำ�ให้เกิดผลได้จริง อีกแนวท�งหนึ่งอ�จปรับปรุงที่ก�รใช้คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ ก�รใช้ท่�ทีที่ไม่มุ่งเน้นก�รตรวจสอบที่ม�กเกินไป แต่มุ่งเน้นไปที่

ก�รแก้ไขปัญห�ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจะได้รับก�รเยียวย�

 ประก�รสุดท้�ย ก่อตั้งกลไกที่มีอำ�น�จเฉพ�ะในก�รคุ้มครองดูแลและเยียวย� เช่น 

ศ�ลสิทธิมนุษยชน ห�กยังไม่ส�ม�รถมีขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็ต�ม ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์โดยมอง

ก�ลข้�งหน้�ด้วยก�รว�งแผน ศึกษ� ค้นคว้� และวิจัย ก็น่�จะเป็นนิมิตหม�ยที่ดีสำ�หรับ

อน�คตของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ก่อนก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540 น�ยแพทย์ 

ประเวศ วะสี ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รพัฒน�ประช�ธิปไตย (คพป.) ได้เสนอคำ�ว่� 

“สภ�อุดมทัศน์” เพื่อให้ทำ�หน้�ที่ในก�รว�งแผนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคมและก�รเมือง 

กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ และได้พัฒน�แนวคว�มคิดเรื่อยม�จนในก�รจัดทำ�

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2540 ได้มีก�รนำ�แนวคิดนี้ม�บรรจุไว้ใน

รัฐธรรมนูญ โดยมีคว�มต้องก�รให้มีก�รจัดตั้งองค์กรที่จะระดมคว�มคิดจ�กผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในสังคมไทย เพื่อช่วยนำ�เสนอข้อมูลในลักษณะ “คำ�ปรึกษ�” แก่รัฐบ�ลในรูปแบบของ  

“สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ” ขึ้นโดยมีเจตน�รมณ์เพื่อเป็นสภ�ของประช�ชน

เป็นเรื่องของก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและก�รระดมคว�มคิดจ�กคนทั่วประเทศ ซึ่งต�ม
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รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 ม�ตร� 258 ก็ได้บัญญัติให้มีสภ� 

ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติในรัฐธรรมนูญ และได้เพิ่มอำ�น�จในก�รให้คว�มเห็น

เกี่ยวกับก�รตร�กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมได้ด้วย เพื่อให้ก�รเสนอ

กฎหม�ยของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่�วมีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นอย่�งรอบคอบยิ่งขึ้น

 อย่�งไรก็ต�ม ผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจ 

ต่อก�รบริก�รส�ธ�รณะและก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ใน พ.ศ. 2555 ของสถ�บัน 

พระปกเกล้�ร่วมกับสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติพบว่� สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

เป็นองค์กรที่ประช�ชนมีคว�มเชื่อมั่นต่อก�รทำ�ง�นอยู่ในสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ

กับองค์กรอิสระอื่นๆ และเมื่อพิจ�รณ�ผลก�รศึกษ�ของสถ�บันพระปกเกล้�ในกรณีดังกล่�ว

ย้อนหลังไป 10 ปี ผลเป็นที่น่�ตกใจว่� สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้รับคว�ม

เช่ือม่ันจ�กประช�ชนในสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุดม�โดยตลอด รวมถึงปัญห�ท่ีม�ของสม�ชิกท่ีพบว่� 

องค์กรนี้ยังไม่ส�ม�รถจะกระทำ�ได้ต�มหลักก�รที่ตั้งไว้ได้ เนื่องจ�กก�รได้ม�ของสม�ชิกนั้น 

ม�จ�กก�รสรรห�ของคณะกรรมก�รสรรห�สม�ชิกสภ�ที่ปรึกษ�ฯ และก�รคัดเลือกกันเอง 

และไม่เกิดก�รกระจ�ยตัวของก�รมีส่วนร่วมอย่�งทั่วถึงของทุกภ�คส่วนอย่�งแท้จริง และ 

ยังมีคว�มเคลือบแคลงว่�ข�ดคว�มโปร่งใสและไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่�ย นอกจ�กนี้  

ก�รกำ�หนดสภ�พของแต่ละกลุ่มไว้ค่อนข้�งเฉพ�ะเจ�ะจง ทำ�ให้ประช�ชนบ�งกลุ่ม เช่น 

กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มผู้ด้อยโอก�สที่มีคว�มเป็นเฉพ�ะของคว�มคิดและวัตถุประสงค์ต่อ 

ผลประโยชน์บ�งอย่�งที่จะได้รับจ�กนโยบ�ยของรัฐ ไม่อ�จเข้�ร่วมได้

 ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้คว�มสนใจและเห็นถึงคว�มสำ�คัญของคว�มเห็น 

และข้อเสนอแนะของสภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติม�กข้ึน สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งช�ติควรทำ�ก�รประช�สัมพันธ์คว�มเห็นและข้อเสนอแนะต�มขอบเขตอำ�น�จ

หน้�ที่ของตนอย่�งกว้�งขว�งและต่อเนื่องเพื่อให้สังคมได้รับรู้ รวมตลอดทั้งเผยแพร่ไปยัง

หน่วยง�นภ�ครัฐทั้งฝ่�ยประจำ�และฝ่�ยก�รเมือง สื่อมวลชน และประช�ชนเพิ่มม�กขึ้นด้วย 

ยิ่งไปกว่�นั้น ควรได้มีก�รเผยแพร่เป็นล�ยลักษณ์อักษรด้วยว่� ได้เสนอแนะไปจำ�นวนเท่�ใด 

และคณะรัฐมนตรีได้นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่เพียงใด รวมท้ังแนวท�งก�รพัฒน�กระบวน 

ก�รดำ�เนินง�นของสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติที่สำ�คัญและแก้ไขอย่�งเร่งด่วน

ใน 2 ส่วน คือ (1) ก�รดำ�เนินง�นยังไม่มีประสิทธิภ�พเท่�ที่ควร มีแนวท�งก�รพัฒน�โดย

ว�งนโยบ�ย แผน แผนง�น และโครงก�รปฏิบัติง�น พร้อมกำ�หนดผู้รับผิดชอบและเวล�ก�ร

ปฏิบัติง�นแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นในลักษณะที่เป็น

องค์กรแห่งภูมิปัญญ� มีคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้ รักษ�ผลประโยชน์ของประช�ชนเป็นหลัก 

มีจุดยืน ก�รให้คำ�ปรึกษ�ควรเที่ยงตรง เป็นธรรม และไม่ฝักใฝ่ฝ่�ยใด เป็นต้น และ (2) ก�ร

ไม่นำ�คว�มเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่�งจริงจัง มีแนวท�งก�รพัฒน� เช่น 

คณะรัฐมนตรีควรให้คว�มสนใจและเห็นถึงคว�มสำ�คัญของคว�มเห็นและข้อเสนอแนะม�กข้ึน 

ในเวล�เดียวกัน สภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติควรเผยแพร่จำ�นวนคว�มเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อส�ธ�รณะอย่�งชัดเจนและต่อเนื่องด้วย

สรุปภาพรวมของปัญหาและแนวทางปฏิรูปองค์กรตามรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

 จ�กประเด็นปัญห�และแนวท�งแก้ไขของแต่ละองค์กรท่ีสรุปม�ข้�งต้น ส�ม�รถสรุป 

ปัญห�และแนวท�งปฏิรูปองค์กรต�มรัฐธรรมนูญในประเทศไทยโดยภ�พรวมต�มขอบเขต

และประเด็นก�รศึกษ�ที่กำ�หนดไว้ ดังนี้

 1.	สภาพปัญหาในแง่เสถียรภาพและความชอบธรรม

 โดยภ�พรวมองค์กรต�มรัฐธรรมนูญภ�ยใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักร 

ไทย พุทธศักร�ช 2550 มีปัญห�ในแง่เสถียรภ�พและคว�มชอบธรรมของก�รเข้�สู่อำ�น�จ 

ก�รใช้อำ�น�จ และก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จ ดังนี้

 1) กระบวนก�รสรรห�ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรต�มรัฐธรรมนูญทำ�ให้เกิดคำ�ถ�มต่อ 

คว�มรู้คว�มส�ม�รถของคณะกรรมก�รหรือผู้มีอำ�น�จตรวจสอบท่ีอ�จจะยังไม่มีคว�มเหม�ะสม 

กับตำ�แหน่งง�นท่ีต้องรับผิดชอบ ในประเด็นน้ีจะเห็นได้ว่� หล�ยๆ องค์กร บุคคลท่ีได้รับก�ร 

แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งคำ�นึงเพียงชั้นยศหรือระดับของตำ�แหน่ง โดยมิได้คำ�นึงถึงคว�มถนัด

หรือคว�มเชี่ยวช�ญที่แท้จริงของบุคคลที่ได้รับก�รแต่งตั้ง เช่น ง�นของคณะกรรมก�รก�ร

เลือกต้ัง ต้องก�รคนท่ีมีคว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญในก�รป้องกันก�รซ้ือสิทธิข�ยเสียงในก�รเลือกต้ัง 

ง�นของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ ต้องก�รคนที่รู้ง�นในด้�น

ว�งม�ตรก�รป้องกันก�รทุจริต หรือบุคคลที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�รสอบสวนคดีคว�ม 

หรือง�นของคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน ต้องก�รคนที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นตรวจบัญชี

และป้องกันก�รรั่วไหลของงบประม�ณแผ่นดิน แต่ท�งปฏิบัติ ในหล�ยๆ กรณีกลับได้บุคคล

ที่ไม่มีคว�มเชี่ยวช�ญที่แท้จริงเข้�ไปทำ�หน้�ที่ ทำ�ให้องค์กรตรวจสอบข�ดคว�มเชี่ยวช�ญใน

ง�นที่รับผิดชอบอย่�งแท้จริง 

 2) เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับก�รแต่งตั้งเป็นคณะกรรมก�รหรือ 

องค์อำ�น�จโดยเฉพ�ะ ก�รกำ�หนดเงื่อนไขที่ว่�มีคว�มซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ยังไม่มี 

ก�รกำ�หนดคว�มหม�ยให้ชัดเจน ทำ�ให้มีก�รตีคว�มได้หล�ยม�ตรฐ�น ในขณะท่ีกระบวนก�ร 

ตรวจสอบคุณสมบัติที่เปิดกว้�งให้ประช�ชนส�ม�รถเข้�ไปมีส่วนร่วมได้อย่�งกว้�งขว�งก็ยัง

ไม่มีประสิทธิผลเท่�ท่ีควร ทำ�ให้ได้คนท่ีไม่มีคว�มซ่ือสัตย์สุจริตดังท่ีกฎหม�ยกำ�หนด ส่งผลให้ 

องค์กรต�มรัฐธรรมนูญถูกครอบงำ�และแทรกแซงจ�กอำ�น�จอื่นได้ง่�ย 
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 3) ปัญห�คว�มเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบ เน่ืองจ�กว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของ 

กรรมก�รหรือองค์อำ�น�จในองค์กรต�มรัฐธรรมนูญมีระยะเวล�ไม่ย�วน�นพอ หล�ยองค์กร 

เช่น คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน จะต้อง

มีก�รแต่งตั้งใหม่เป็นว�ระๆ เป็นก�รเปิดโอก�สให้ง่�ยต่อก�รแทรกแซงจ�กภ�ยนอก ทั้งใน 

แง่ของก�รแต่งต้ังคนใหม่ท่ีจะเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่ง และก�รครอบงำ�คนเก่�ท่ีจะพ้นจ�กตำ�แหน่ง 

ด้วยก�รเสนอตำ�แหน่งใหม่ในองค์กรต�มรัฐธรรมนูญอื่น 

 4) คว�มต่อเน่ืองในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รหรือผู้มีอำ�น�จตรวจสอบในองค์กร 

ต�มรัฐธรรมนูญ เนื่องจ�กก�รดำ�รงตำ�แหน่งที่มีว�ระและก�รเข้�-ออกจ�กตำ�แหน่งของ

คณะกรรมก�รพร้อมกัน และอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงว�ระเดียว ทำ�ให้คณะกรรมก�รหรือองค์

อำ�น�จที่เข้�รับผิดชอบง�นใหม่เป็นบุคคลกลุ่มใหม่ ต้องเรียนรู้ง�นใหม่ ปัญห�นี้ นอกจ�กจะ 

ทำ�ให้เสียเวล�เรียนรู้ง�นแล้ว ยังเป็นส�เหตุท่ีทำ�ให้บุคคลภ�ยนอกใช้อิทธิพลครอบงำ�กรรมก�ร 

หรือองค์อำ�น�จได้ง่�ย เนื่องจ�กมีประสบก�รณ์น้อย นอกจ�กนี้ ยังทำ�ให้ก�รทำ�หน้�ที่ของ

องค์กรต�มรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภ�พต่ำ� ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเท่�ที่ควร

 5) ปัญห�อันเกิดจ�กคณะกรรมก�รองค์กรต�มรัฐธรรมนูญหรือองค์อำ�น�จ มีผล

ประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับตำ�แหน่งหน้�ที่ที่ดำ�รงอยู่ เช่น อัยก�รซึ่งมีหน้�ที่ฟ้องคดีที่เกิด

คว�มเสียห�ยแก่รัฐ แต่อัยก�รเองกลับร่วมเป็นกรรมก�รอยู่ในคดีท่ีถูกฟ้องร้องน้ัน กรณีเช่นน้ี 

ย่อมเป็นก�รย�กที่จะทำ�ให้อัยก�รไม่เกิดอคติในก�รสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีดังกล่�ว เพร�ะมี

ผลประโยชน์ส่วนตน ขัดต่อก�รทำ�หน้�ที่ของอัยก�รในฐ�นะจะต้องรักษ�ผลประโยชน์ของรัฐ

 6) ปัญห�จำ�นวนองค์กรต�มรัฐธรรมนูญมีม�กเกินคว�มจำ�เป็น ก�รทำ�ง�นในบ�ง

หน้�ที่หรือบ�งประเด็นปัญห�ซ้ำ�ซ้อนกัน เช่น ก�รคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบุคคลหรือของ

ชุมชน ในเรื่องแรงง�น สิ่งแวดล้อม สุขอน�มัย อ�จมีองค์กรต�มรัฐธรรมนูญเข้�ไปเกี่ยวข้อง

ได้หล�ยองค์กร อ�ทิ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจ 

สังคมแห่งช�ติ คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ ก�รจัดตั้งองค์กร

จำ�นวนม�กที่มีอำ�น�จหน้�ที่ใกล้เคียงกันเช่นนี้ ย่อมทำ�ให้เกิดปัญห�แย่งง�นกันทำ�หรือต่�ง

ฝ่�ยต่�งปฏิเสธง�น ส่งผลให้ก�รตรวจสอบไม่มีประสิทธิภ�พ ทั้งๆ ที่มีหน่วยง�นตรวจสอบ

จำ�นวนม�ก

 นอกจ�กน้ี ก�รมีหน่วยตรวจสอบจำ�นวนม�กยังก่อเกิดปัญห�ในด้�นก�รประส�นง�น 

ระหว่�งหน่วยง�น ยิ่งระบบร�ชก�รไทยมีรูปแบบก�รทำ�ง�นแบบเอกเทศ กรมใครกรมมัน 

ก�รประส�นง�นระหว่�งองค์กรย่ิงย�กม�กข้ึน คว�มส้ินเปลือง คว�มซ้ำ�ซ้อนมีคว�มเป็นไปได้ 

สูงม�ก

 7) ระบบก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐแม้จะมีประสิทธิภ�พเพียงใดก็ต�ม แต่ห�ก

นักก�รเมืองที่เข้�ม�ปกครองประเทศยังมีปัญห�ในเรื่องคว�มน่�เชื่อถือ คว�มซื่อสัตย์สุจริต 

คว�มจำ�เป็นที่จะต้องใช้เงินในก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งและก�รรักษ�ตำ�แหน่ง ก�รตรวจสอบก�รใช้

อำ�น�จรัฐก็ยังคงเป็นปัญห�เรื้อรังต่อไป เพร�ะปัญห�ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจ�กระบบเพียงอย่�ง

เดียว แต่เกิดจ�กคุณภ�พของนักก�รเมืองที่เข้�ม�อยู่ในระบบด้วย ดังนั้น จะต้องตระหนักว่� 

ก�รแก้ไขเพียงลำ�พังระบบและกลไกก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐอ�จได้ผลเพียงบ�งส่วน 

หรืออ�จล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ถ้�ส่วนประกอบอื่นไม่ได้รับก�รแก้ไขให้ดีด้วย

2.	ประสิทธิภาพประสิทธิผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ประเด็นท้�ท�ยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภ�พประสิทธิผลในก�รบริห�รง�นขององค์กร 

ต�มรัฐธรรมนูญ และก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชน โดยภ�พรวมสรุปได้ดังนี้

 1) ก�รจัดแบ่งหน้�ที่ระหว่�งองค์อำ�น�จกับสำ�นักเลข�ธิก�รไม่ชัดเจน ในหล�ยๆ 

องค์กรพบว่�ประธ�นกรรมก�รหรือกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญเข้�

ม�ทำ�หน้�ที่ของเลข�ธิก�ร ในขณะที่ง�นตรวจสอบในคว�มรับผิดชอบคั่งค้�งจำ�นวนม�ก 

ก�รจัดแบ่งอำ�น�จที่ไม่ชัดเจนดังกล่�ว ทำ�ให้องค์อำ�น�จเลือกที่จะทำ�ง�นบริห�รสำ�นักง�น

ม�กกว่�ง�นตรวจสอบซึ่งเป็นหน้�ที่หลัก แต่เป็นภ�รกิจที่ย�กและอ�จสร้�งคว�มไม่พอใจให้

แก่ผู้ท่ีเสียประโยชน์ นอกจ�กน้ี ในบ�งกรณียังพบปัญห�ก�รทำ�หน้�ท่ีในแบบรวมอำ�น�จไว้ท่ี 

คณะกรรมก�ร เช่น กรณีของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ และ

คณะกรรมก�รก�รเลือกต้ัง ทำ�ให้ง�นตรวจสอบดำ�เนินไปได้ช้�ม�ก ส่งผลให้มีง�นค่ังค้�งม�ก 

อ�จทำ�ให้คดีร้องเรียนข�ดอ�ยุคว�ม หรือในกรณีมีก�รกำ�หนดระยะเวล�ให้แล้วเสร็จ ก็มีผล

ให้ทำ�ง�นแบบรวบรัด ไม่ละเอียดรอบคอบ เกิดคว�มบกพร่องผิดพล�ดได้ง่�ย

 2) คว�มไม่ประส�นกันในก�รทำ�ง�นขององค์อำ�น�จกับฝ่�ยสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร 

ทั้งที่รูปแบบในก�รจัดองค์ก�รที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้ กำ�หนดให้องค์กรต�มรัฐธรรมนูญ

ประกอบด้วยโครงสร้�งสองส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นคณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จ และส่วน 

ที่เป็นสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร แต่องค์กรในลักษณะนี้อ�จก่อปัญห�ก�รทำ�ง�นที่ไม่ประส�น

เชื่อมโยงกันได้ ระหว่�งส่วนที่เป็นคณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จ และส่วนที่เป็นสำ�นักง�น

เลข�ธิก�ร เน่ืองจ�กอ�จไม่มีคว�มสัมพันธ์ในก�รทำ�ง�นร่วมกันม�ก่อน รวมถึงอ�จมีวัฒนธรรม 

ก�รทำ�ง�นท่ีแตกต่�งกัน อ�จสร้�งปัญห�ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน ย่ิงถ้�ให้อำ�น�จแก่คณะกรรมก�ร 

หรือองค์อำ�น�จม�ก กรณีที่คณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จจะเข้�ม�ทำ�หน้�ที่บริห�รง�นใน

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รเองจะมีสูง ซึ่งเป็นก�รผิดหลักก�รแบ่งแยกหน้�ที่และคว�มเชี่ยวช�ญ 

ปัญห�ดังกล่�ว นอกจ�กทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งกันแล้ว ยังเป็นส�เหตุสำ�คัญแห่งคว�ม 

ล้มเหลวในก�รทำ�หน้�ที่ขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญอีกด้วย เช่น ในกรณีของคณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน
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 3) ก�รทำ�หน้�ท่ีขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญข�ดก�รกำ�หนดเป้�หม�ยท่ีเป็นรูปธรรม 

ชัดเจน ทั้งในแง่ของคุณภ�พและปริม�ณง�น และข�ดก�รติดต�มและประเมินผลที่ชัดเจน

และได้ม�ตรฐ�น เป็นก�รทำ�ง�นโดยข�ดคว�มกระตือรือร้น และข�ดคว�มตระหนักในคว�ม

จำ�เป็นเร่งด่วนของง�น ข้อเท็จจริงในประก�รนี้จะเห็นได้จ�กผลง�นของแต่ละองค์กร ไม่ว่�

เป็นง�นด้�นก�รป้องกันปร�บปร�มก�รทุจริต ก�รป้องกันและตรวจสอบคว�มถูกต้อง และ

คว�มคุ้มค่�ท�งด้�นก�รเงิน ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รกระทำ�ทุจริตในก�รเลือกตั้ง  

ก�รคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พของบุคคลหรือชุมชน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่�พอใจ 

 4) ปัญห�ก�รทำ�ง�นร่วมกันในฝ่�ยสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร สำ�นักง�นเลข�ธิก�รของ

องค์กรต�มรัฐธรรมนูญที่ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ยังข�ด

คว�มพร้อมในด้�นระเบียบปฏิบัติและบุคล�กรที่ชำ�น�ญง�น รวมทั้งเจ้�หน้�ที่เป็นบุคล�กร

ที่รับโอนม�จ�กหน่วยง�นต่�งๆ หล�กหล�ย เช่น จ�กเจ้�หน้�ที่ส�ยง�นปกครอง ตำ�รวจ 

แพทย์ ธุรกิจ ก�รศึกษ� นิติกรอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัย ซึ่งมีคว�มรู้คว�มถนัด ภูมิหลังคว�ม 

ล้มเหลวคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ง�น และวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นท่ีแตกต่�งกัน ทำ�ให้ก�รทำ�ง�น 

ไม่ประส�นกันและเกิดคว�มขัดแย้งได้ง่�ย ยิ่งห�กเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในตนเองสูง ยิ่งมีคว�ม

ขัดแย้งกับผู้อ่ืนสูง ท้ังน้ี ภูมิหลังและวัฒนธรรมท่ีแตกต่�งกันไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไข 

ได้ง่�ยๆ เพร�ะคว�มถนัด บุคลิกภ�พ และวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวล�หล่อหลอมม� 

ย�วน�นกว่�จะเป็นตัวตนของคนนั้น ไม่ส�ม�รถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวล�อันสั้น

  ในอีกด้�นหน่ึง ก�รบริห�รง�นท่ีเปิดให้มีอิสระม�ก ก็อ�จเป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ 

ของประเทศช�ติโดยรวม ผู้บริห�รองค์ก�รอ�จใช้คว�มอิสระนั้นต�มอำ�เภอใจ เช่น ก�รใช้

อำ�น�จ ก�รใช้งบประม�ณ ก�รบรรจุแต่งตั้งบุคล�กร ก�รให้คว�มดีคว�มชอบหรือลงโทษ 

เจ้�หน้�ท่ี รวมถึงก�รใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหน้�ท่ีเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหม�ย 

ได้ง่�ยอีกด้วย

 5) ปัญห�ก�รข�ดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ดังจะเห็นได้จ�กก�รทำ�ง�นขององค์กร 

ต�มรัฐธรรมนูญแทบทุกประเภท ที่เน้นในเรื่องกฎระเบียบและคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง

เป็นหลัก ในขณะที่ก�รเปิดช่องท�งให้ประช�ชนเข้�ไปมีส่วนร่วมในกระบวนก�รทำ�ง�น เป็น

แต่เพียงก�รเปิดช่องท�งให้ประช�ชนร้องทุกข์ ร้องเรียน และมีส่วนร่วมให้ข้อมูลเท่�น้ัน ทำ�ให้ 

ก�รทำ�ง�นขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญหล�ยองค์กรยังไม่ค่อยเป็นท่ีรับรู้รับทร�บของประช�ชน 

ซึ่งส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่นต่อบทบ�ทและก�รทำ�ง�นขององค์กรดังกล่�วด้วย

แนวทางปฏิรูป

 ประเด็นท้�ท�ยข้�งต้นได้นำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อก�รปฏิรูปที่พอจะรวบรวมม�นำ�

เสนอได้ ดังนี้

 1. รวมองค์กรต�มรัฐธรรมนูญท่ีมีอำ�น�จหน้�ท่ีใกล้เคียงกันเข้�ด้วยกัน หรือกำ�หนด 

อำ�น�จหน้�ท่ีหรือรูปแบบองค์กรต�มรัฐธรรมนูญท่ีมีอำ�น�จหน้�ท่ีใกล้เคียงกันให้ชัดเจน เพ่ือ 

ป้องกันก�รทำ�หน้�ท่ีซ้ำ�ซ้อน เช่น คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติกับผู้ตรวจก�รแผ่นดิน 

รวมท้ังพิจ�รณ�ปรับปรุงรูปแบบขององค์กรบ�งองค์กร เช่น สภ�ท่ีปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งช�ติ เพื่อสร้�งเสถียรภ�พ คว�มชอบธรรม และคว�มเป็นอิสระในก�รทำ�ง�น

 2. ปรับปรุงเรื่องว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งขององค์อำ�น�จหรือคณะกรรมก�รองค์กร

ต�มรัฐธรรมนูญให้เหม�ะสมกับเจตน�รมณ์ในก�รก่อตั้งและอำ�น�จหน้�ที่ เช่น บ�งองค์กร

ต้องก�รก�รทำ�หน้�ท่ีท่ีต่อเน่ือง ควรกำ�หนดให้ย�ว (7 - 9 ปี) บ�งองค์กรไม่ต้องก�รให้เกิดก�ร 

ผูกข�ดก�รใช้อำ�น�จ ควรกำ�หนดว�ระก�รดำ�รงให้สั้น หรือใช้รูปแบบก�รหมุนเวียนก�รทำ� 

หน้�ที่ (rotation) เพื่อป้องกันก�รแทรกแซงในกระบวนก�รสรรห�และก�รแต่งตั้ง รวมทั้งเป็น 

ก�รสร้�งคว�มมั่นคงในวิช�ชีพ และคว�มเป็นสถ�บันให้กับองค์กรต�มรัฐธรรมนูญนั้นๆ 

ก�รที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งวิช�ชีพในองค์กรมีคว�มมั่นคงในก�รทำ�หน้�ที่ ย่อมเป็นหลักประกันใน 

ผลง�นที่ดีได้ม�กกว่�กรณีที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งข�ดคว�มมั่นคงในก�รทำ�หน้�ที่ ดังจะเห็นได้จ�ก 

กรณีของสถ�บันศ�ลและสถ�บันอัยก�ร ซึ่งมีปัญห�ก�รถูกแทรกแซงน้อยกว่�องค์กรต�ม 

รัฐธรรมนูญอ่ืนม�ก นอกจ�กน้ี ก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งและก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของคณะกรรมก�ร 

องค์กรต�มรัฐธรรมนูญหรือองค์อำ�น�จ ไม่ควรเริ่มต้นและพ้นจ�กตำ�แหน่งพร้อมกันทั้งคณะ 

เพร�ะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นเกิดก�รสะดุดและไม่ต่อเน่ือง ควรจัดให้มีก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งและพ้นจ�ก 

ตำ�แหน่งไม่ตรงกัน เช่น ทุกๆ 3 - 4 ปี พ้นจ�กตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ของคณะกรรมก�รทั้งคณะ  

หรือนำ�ระบบก�รอยู่ในตำ�แหน่งของระบบศ�ลปกครองม�ประยุกต์ใช้กับองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ 

อื่นๆ ที่ไม่ใช่องค์กรศ�ล

 3. คุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จขององค์กรต�ม

รัฐธรรมนูญ ต้องคำ�นึงถึงง�นในหน้�ที่เป็นหลักและต้องคำ�นึงถึงเกียรติคุณและผลง�นที่

ผ่�นม� รวมทั้งควรประก�ศให้ประช�ชนรับทร�บและให้คว�มเห็นก่อนมีก�รสรรห�หรือมี 

ก�รแต่งตั้ง เช่น ง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตซื้อสิทธิ์ข�ยเสียงในก�รเลือกตั้ง ง�น

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต ง�นตรวจเงินและก�รใช้จ่�ยงบประม�ณแผ่นดิน ง�น

คุ้มครองและป้องกันก�รละเมิดสิทธิเสรีภ�พ 
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 นอกจ�กนี้ ในกระบวนก�รสรรห�คณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จต้องมีก�รแก้ไข

ให้มีขั้นตอนที่ย�วน�นพอสมควร และเปิดโอก�สให้ภ�คประช�ชนที่จะเข้�ร่วมตรวจสอบได้ 

นอกจ�กนี้ บุคคลที่ได้รับก�รสรรห�ต้องผ่�นก�รรับรองจ�กองค์กรหรือหน่วยง�นในส�ข�

หรือวิช�ชีพนั้นๆ ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมก�รสรรห�ลงมติคัดเลือกบุคคลที่จะเข้�รับก�ร

สรรห� โดยจัดทำ�เป็นทะเบียนไว้ล่วงหน้� และเมื่อมีก�รสรรห�จริง ให้ประก�ศร�ยชื่อบุคคล

ที่จะเข้�รับก�รสรรห�ต่อประช�ชนไม่น้อยกว่� 30 วัน ก่อนที่คณะกรรมก�รสรรห�จะลงมติ

 ในส่วนของคณะกรรมก�รสรรห� ควรเพิ่มจำ�นวนคณะกรรมก�รสรรห� โดยเป็น

สภ�สรรห�ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีอยู่เดิม และเพิ่มตัวแทนจ�กอดีตคณะกรรมก�ร

หรือตัวแทนเจ้�หน้�ท่ีในองค์กรต�มรัฐธรรมนูญน้ันๆ อย่�งละ 1 คน ส่ือมวลชน ประเภทละ 

1 คน องค์กรท้องถิ่น ประเภทละ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นต่�งๆ จ�กองค์กรวิช�ชีพที่มีคว�ม 

เกี่ยวข้องกับองค์กรต�มรัฐธรรมนูญนั้นๆ (เช่น คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน เลือกจ�ก

สภ�ก�รบัญชี เป็นกรรมก�รสรรห�) เพื่อให้คณะกรรมก�รสรรห�เป็นกลไกที่ประกอบด้วย

ตัวแทนจ�กสถ�บันอันเป็นท่ียอมรับของสังคม และองค์กรท่ีอยู่ในวิช�ชีพน้ันๆ รวมท้ังองค์กร 

ที่ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบและดูแลผลประโยชน์ของสังคม 

 4. กำ�หนดภ�ระหน้�ที่ของคณะกรรมก�รหรือองค์อำ�น�จให้จำ�กัดอยู่เฉพ�ะก�ร

ตรวจสอบ หรือวินิจฉัยชี้มูล หรือตัดสินชี้ข�ด ส่วนง�นบริห�รสำ�นักง�นหรือง�นสนับสนุน

ควรกำ�หนดให้เป็นหน้�ที่ของเลข�ธิก�รสำ�นักง�นโดยเฉพ�ะ กล่�วคือ ง�นงบประม�ณ ก�ร

แต่งตั้งเจ้�หน้�ที่ ก�รพัฒน�ทักษะของเจ้�หน้�ที่ ก�รพิจ�รณ�คว�มดีคว�มชอบและก�ร

ลงโทษ ควรกำ�หนดให้เป็นหน้�ที่เฉพ�ะของเลข�ธิก�รหรือหัวหน้�สำ�นักง�น ส่วนง�นกำ�กับ

ควบคุมก�รทำ�หน้�ที่ รวมถึงก�รว�งระเบียบบริห�รง�นองค์กรและบุคล�กร อ�จจัดให้มี

องค์กรกล�งทำ�หน้�ที่ดังกล่�ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้คณะกรรมก�รเข้�แทรกแซงก�รทำ�หน้�ที่

เลข�ธิก�ร

 5. เพื่อให้ก�รทำ�ง�นด้�นก�รตรวจสอบขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภ�พ

และได้ผลดีต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย อ�จเลือกดำ�เนินก�รได้ 2 แนวท�ง

 แนวท�งท่ี 1 เปล่ียนระบบก�รทำ�ง�นด้�นก�รตรวจสอบแบบรวมอำ�น�จไว้ท่ีส่วนกล�ง 

ให้เป็นแบบกระจ�ยอำ�น�จไปต�มหน่วยง�นต�มพื้นที่ เช่น กกต. จังหวัด  ป.ป.ช. จังหวัด 

สตง. จังหวัด และให้หน่วยง�นกล�งทำ�หน้�ที่ว�งระเบียบและตรวจสอบควบคุมหน่วยง�นที่

ได้รับมอบอำ�น�จเหล่�นั้น แทนก�รที่องค์กรจ�กส่วนกล�งจะเป็นฝ่�ยปฏิบัติเอง

 แนวท�งที่ 2 ส่งคืนง�นตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐให้กับหน่วยง�นต�มปกติที่เคย

เป็นม�ในอดีต เช่น ก�รปร�บปร�มก�รทุจริตให้เป็นหน้�ท่ีของตำ�รวจหรือหน่วยง�นต้นสังกัด 

แต่ละหน่วยท่ีจะควบคุมตรวจสอบกันเอง แต่ในกรณีท่ีมีคดีทุจริตร้�ยแรงเป็นท่ีสนใจของสังคม 

ให้ ป.ป.ช. มีอำ�น�จที่จะเข้�ม�ดำ�เนินก�รเองได้ อำ�น�จหน้�ที่ของ ป.ป.ช. ควรเน้นที่ก�ร

ป้องกันก�รทุจริตโดยเป็นผู้มีอำ�น�จกำ�หนดนโยบ�ย ว�งระเบียบ และคอยตรวจสอบ

หน่วยง�นอื่นว่�ได้ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย นโยบ�ย และระเบียบหรือไม่

 6. องค์กรต�มรัฐธรรมนูญทุกประเภทต้องกำ�หนดเป้�หม�ยก�รทำ�หน้�ที่ให้มี

ประสิทธิภ�พและได้ผลต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย และจัดให้มีก�รประเมินก�ร

ทำ�หน้�ที่ในแต่ละรอบปีโดยต้องร�ยง�นต่อรัฐสภ�และประช�ชน เพื่อให้องค์กรต�ม

รัฐธรรมนูญเกิดคว�มตระหนักในก�รทำ�หน้�ที่และส�ม�รถตรวจสอบได้โดยรัฐสภ�และ

ประช�ชนโดยตรง
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บัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ มีคว�มสนใจพิเศษด้�นองค์ก�รและก�รจัดก�รภ�ครัฐ 
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