
ำหรับบทความตอนนี้ จะน�าเสนอ “หมวด ๑๒ องค์กร
อิสระ” ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ จ�านวน ๖ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่  ๑ บททั่วไป 
ส่วนที่ ๒  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ส่วนที่ ๓  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส่วนที่  ๔  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ 
ส่วนที่  ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส่วนที่  ๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โดยในเบื้องต้น จะน�าเสนอส่วนที่ ๑ บททั่วไป อันเป็นส่วนแรก
ของหมวดนี้ ดังนี้  

๑.	 การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใช้อ�านาจขององค์กรอสิระ
 ๑.๑ ก�าหนดให้องค์กรอิสระเป็นองค์กรท่ีจัดตั้งข้ึน

ให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย โดยการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ�านาจของ
องค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และ
ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ (มาตรา ๒๑๕)

 ๑.๒  ก�าหนดให้ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้องค์กรอสิระ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ

หน้าทีข่องแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอสิระใดเหน็ว่ามผีูก้ระท�า
การอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจของ
องค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อด�าเนินการ
ตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป (มาตรา ๒๒๑)

๒.	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรอิสระ

 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละ
องค์กรแล้ว ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระต้องมคีณุสมบตัแิละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย

 (๑)  มีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี
 (๒)  มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔)  

และ (๕) กล่าวคือ ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ส�าเร็จ 
การศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ และมีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 (๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒๒ อาทิ 
เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอิสระใด (มาตรา ๒๑๖)

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑
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๑ บุญสงค์ ทองอินทร์ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒ มาตรา ๒๐๒  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระใด
 (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘)
 (๓) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้า

รับการคัดเลือกหรือสรรหา
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
 (๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า
 (๗) เป็นพนกังานหรอืลูกจ้างของหน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ
 (๘) เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
 (๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 (๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ส

เรื่อง 

“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (ตอนที่ ๑)”



๓.	 การสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรอิสระ

 เมือ่มกีรณีทีจ่ะต้องสรรหาผูส้มควรได้รบัการแต่งตัง้
เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๓	 ให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะ
กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ที่จะด�าเนินการสรรหา  
เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) กล่าวคือ  
กรรมการสรรหาที่ เป ็นบุคคลซึ่งองค ์กรอิสระแต่งตั้งให ้
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร 
อิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา และให้น�าความ 
ในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖  
มาใช้บังคับแก่การสรรหาผู ้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
โดยอนุโลม (มาตรา ๒๑๗)

๔.	 การพ้นจากต�าแหน่งของผู ้ด�ารงต�าแหน่งใน
องค์กรอิสระ

 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (๑)  ตาย
 (๒)  ลาออก
 (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไป

ตามมาตรา ๒๑๖ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
เฉพาะตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ มาตรา 
๒๓๘ หรือตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมาย 
ที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี 

 และให้น�าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับแก่การพ้น
จากต�าแหน่งของผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 
และในกรณีท่ีผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ถ้ามีจ�านวนเหลืออยู ่
ไม่ถงึกึง่หนึง่ ให้น�าความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม

๕.		ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
 ก�าหนดให้ศาลรฐัธรรมนญูและองค์กรอสิระร่วมกนั

ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช ้บังคับแก่ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้ง 
ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิและหวัหน้าหน่วยงานธรุการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจา 
นเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้  ทัง้นี ้มาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว
ต้องครอบคลมุถึงการรกัษาเกยีรตภิมูแิละผลประโยชน์ของชาติ 
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง ทั้งนี้ ในการจัดท�า
มาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว ให้รบัฟังความคดิเหน็ของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และ
เมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภา
ผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา หรอืคณะรฐัมนตรทีีจ่ะก�าหนดจรยิธรรม
เพิ่มข้ึนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แต่ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีจัดท�าข้ึนนี้ และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๑๙)

๓ การก�าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากต�าแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก�าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิ
มนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย

๔ มาตรา ๒๐๓  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา  
ซึ่งประกอบด้วย

(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาล

รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ให้คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ใน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหาให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย 

ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรม

ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้
ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น

มิถุนายน ๒๕๖๒
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๖.	 หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
 ก�าหนดให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน๕	 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ธรุการ ด�าเนินการ และอ�านวยความสะดวก เพือ่ให้องค์กรอสิระ
บรรลภุารกจิและหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญ กฎหมาย 
และเป็นไปตามมตหิรอืแนวทางทีอ่งค์กรอสิระก�าหนด โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
องค์กรอิสระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ
หน่วยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

บทวิเคราะห์
ส�าหรับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในส่วนนี้นั้น ไม่เคยมี 

การก�าหนดส่วนในลักษณะเช่นน้ีมาก่อน ซึ่งเป็นการก�าหนด 
บททั่วไปเพื่อใช้กับทุกองค์กรอิสระ โดยแนวคิดของผู ้ร ่าง
รัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะท�าอย่างไรที่จะให้องค์กรอิสระเป็น 
ผู ้ที่ปกป้องหรือสนับสนุนหลักการพื้นฐานประชาธิปไตย 
ตามหลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค และควบคุม 
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั โดยองค์กรอสิระจะต้องมคีวามเป็น
อสิระแท้จรงิ มคีณะกรรมการสรรหาทีเ่ป็นคนกลางมากลัน่กรอง 
คนทีเ่ข้ามาด�ารงต�าแหน่ง ท�างานอย่างมีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะ
การท�างานเชิงรุก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ดังนั้น การที่ก�าหนด
คุณสมบัติไว้สูงเพราะต้องการผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์  
มีความกล้าหาญที่จะชี้ถูกชี้ผิด และมีความรับผิดชอบ รวมท้ัง
ให้องค์กรอสิระตรวจสอบกนัเอง และมกีลไกให้สงัคมตรวจสอบ
ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขยีนมปีระเด็นข้อพจิารณาบางประการ
เกี่ยวกับบทบัญญัติในส่วนนี้ดังกล่าว ดังนี้

การก�าหนดให้หลักการในการสรรหาองค์กรอิสระ 
มีหลักเกณฑ์และวิธีการเหมือนกันจะแตกต่างในกรรมการบาง
องค์ประกอบ โดยก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 
ที่มีองค์ประกอบคล้ายกันกับคณะกรรมการสรรหาที่ท�าหน้าท่ี
ด�าเนินการสรรหาผู ้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญเป ็นผู ้ด�าเนินการสรรหานั้น เห็นว ่าเดิม 
ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ได้ก�าหนดให้การได้มาซึ่งผู้มาด�ารง
ต�าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการ 
การ เลือกตั้ ง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 
เป็นต้น ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาท�าหน้าที่
คัดสรรและส่งให้วุฒิสภาเลือกและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
โดยคณะกรรมการสรรหามีองค์ประกอบในส่วนที่มาจาก
พรรคการเมอืงด้วยซึง่อาจท�าให้เกดิการแทรกแซงการท�าหน้าที่
ขององค์กรอิสระได้ ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ จึงได้
ปรบัปรงุการสรรหาผูม้าด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระเพือ่ให้ได้
ผู้ท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ไม่ใช่บุคคลท่ีพรรคการเมือง
คัดเลือกมา โดยก�าหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลฎกีา ประธานศาลปกครองสงูสดุ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
และผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นคณะกรรมการ 
สรรหาผู ้มาด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระโดยตัดกรรมการ
สัดส่วนผู ้แทนของพรรคการเมืองออกไป ซ่ึงรัฐธรรมนูญ  
ปี ๒๕๖๐ ยังคงหลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐  
เพียงแต่เขียนบทบัญญัติให้มีลักษณะที่กระชับกว่า 

อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการหลายฝ่ายมีความเห็นท่ี 
แตกต่างกัน ดังนี้๖ 

 ๑) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระ
ไม่เป็นปัญหา แต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาน่าจะ
เป็นปัญหามากท่ีสดุ เพราะจากระบบการเลอืกสรรหรอืคดัเลือก
คณะกรรมการท่ีจะเข้ามาท�าหน้าท่ีสรรหาองค์กรอิสระนั้น  
ส่วนใหญ่บุคคลที่จะเข้ามาท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา
กม็กัจะอยูใ่นแวดวงเดยีวกนั หรอืเป็นบคุคลทีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั 
ซึ่งมักเป ็นท่ีอยู ่ในคณะกรรมการสรรหาองค ์กรอิสระ	
ด้วยกันเอง	เป็นพรรคพวกหรือกลุ่มก้อนเดียวกัน ดังนั้น หาก
วิเคราะห์หน้าที่ของแต่ละองค์กรแล้ว คณะกรรมการสรรหา
องค์กรอิสระจ�าเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับองค์กรนั้น ๆ ด้วย  
ไม่ควรให้คณะกรรมการสรรหาเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดและ 
ท�าหน้าที่เหมือนกันทั้งหมด และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
สรรหาค่อนข้างจะจ�ากัด 

 ๒)  การได้มาซึง่กรรมการสรรหาองค์กรอสิระจะได้
บุคคลจากหลายด้านหรอืไม่ และเหน็ว่าไม่ควรให้กรรมการทีม่า
จากผู ้พิพากษา ตุลาการ ท่ียังด�ารงต�าแหน่งมาเกี่ยวข้อง 
เพราะเวลามีเรื่องมีราวกล่าวหาฟ้องร้องคดีบุคคลในองค์กร
อิสระแล้ว กรรมการสรรหาเหล่านี้จะอยู่ในส่วนที่ต้องพิจารณา
คดีนั้น ๆ ด้วย เห็นควรก�าหนดให้ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 

๕ ก�าหนดให้มีผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด
ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และวาระการด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๖ ที่มา : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_351677
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ทางกฎหมาย อาทิ อดีตประธานศาลฎีกา อดีตประธานศาล
ปกครอง อดตีรองประธานศาล เข้ามาเป็นกรรมการสรรหาด้วย

 ๓) เห็นควรก�าหนดกรรมการสรรหาให้มาจากผู้มี
ประสบการณ์เกีย่วข้องกบัองค์กรทีจ่ะเลอืก เช่น อดตีกรรมการ
องค์กรอิสระ เป็นต้น หรืออาจมาจากหน่วยงานอื่นมาเป็น
กรรมการสรรหาในหน่วยงานที่ตัวเองไม่ได้อยู่ แต่เป็นงานท่ี
คล้ายคลึงกันได้หรือไม่ โดยรัฐธรรมนูญต้องก�าหนดให้ชัดเจน
หรือน่าจะสลับกันได้ เช่น ผู ้ตรวจการแผ่นดินอาจไปเป็น
กรรมการสรรหา ป.ป.ช. เป็นต้น หรือควรท�าเป็นแบบเลือกตั้ง
หรือไม่ มีการเลือกผู้สมัครโดยผ่านประชาชน และถ้าเลือกแล้ว
มีผู้ไม่เห็นด้วย สามารถยื่นต่อศาลปกครองได้หรือไม่

 ๔) การก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการสรรหา
องค์กรอิสระมีการก�าหนดคุณสมบัติที่สูงจนเกินไป และการจะ
ได้บุคคลมาท�าหน้าที่กรรมการสรรหาองค์กรอิสระจะเป็นเรื่อง
ทีย่ากขึน้ เพราะระบคุุณสมบติัค่อนข้างละเอยีดจนอาจได้เฉพาะ
คนบางกลุ่มเท่านั้น และจะไม่สามารถได้กรรมการสรรหาที่มี
ความหลากหลาย รวมทัง้อาจเป็นการกดีกนัภาคประชาชนหรอื
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งท�าให้สูญเสียโอกาสที่จะได้คนมีความรู้ 
ความสามารถเข้าไปท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการสรรหาองค์กรอสิระ 
อาทิ กรณีการหากรรมการสรรหาของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นตัวอย่างการก�าหนดคุณสมบัติท่ีเคร่งครัด
เกินไป ท�าให้ได้กรรมการสรรหาด้วยความยากล�าบาก จึงเสนอ
ให้มกีารเปิดกว้างให้มกีรรมการสรรหาทีม่าจากหลากหลายภาคส่วน
เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาได้โดยง่าย

การก�าหนดวิธีการในการสรรหาที่ให้คณะกรรมการ
สรรหาปรกึษาหารอืเพือ่คัดสรรให้ได้บคุคลซึง่มคีวามรบัผดิชอบ
สูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศ
รับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหาจาก
บุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความ

ยนิยอมของบุคคลนัน้ เหน็ว่าเป็นการก�าหนดท่ีเปิดกว้างให้คณะ
กรรมการสรรหาสามารถสรรหาบุคคลท่ัวไปได้ด้วย เนื่องจาก 
ทีผ่่านมา มบีางกรณทีีไ่ม่มผีูส้มคัรหรอืมแีต่คณุสมบตัไิม่ครบถ้วน
ตามที่กฎหมายระบุไว้

สรุป
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก�าหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและ

สร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศข้ึนใหม่ด้วยการ
จัดโครงสร้างของหน้าท่ีและอ�านาจขององค์กรต่าง	 ๆ	 ตาม
รฐัธรรมนญู	และสมัพนัธภาพระหว่างฝ่ายนติบิญัญตักิบัฝ่าย
บริหารให้เหมาะสม	 การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่น
ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สุจริต	 เที่ยงธรรม	และมีส่วนในการ
ป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสม	การรบัรอง	ปกป้อง	และคุ้มครองสทิธเิสรภีาพ
ของปวงชนชาวไทยให้ชดัเจนและครอบคลมุอย่างกว้างขวาง
ยิง่ขึน้	โดยถอืว่าการมสีทิธเิสรภีาพเป็นหลกั	การจ�ากดัตดัสทิธิ
เสรภีาพเป็นข้อยกเว้น	แต่การใช้สทิธเิสรภีาพดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม	การก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่
ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ		
การวางกลไกป้องกัน	 ตรวจสอบ	 และขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด	 เด็ดขาด	 เพ่ือมิให้ผู ้บริหารที่
ปราศจากคุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาล	 เข้ามามี
อ�านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ	
และการก�าหนดมาตรการป ้องกันและบริหารจัดการ
วิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	ดังนั้น	
กระบวนการได้มาซึ่งองค์กรอิสระตามท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนด
จึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะท�าให้เป็นไปสู่เจตนารมณ์ดังกล่าว	
ข้างต้นได้	

มิถุนายน ๒๕๖๒
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