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อัยการจังหวัดประจำ�สำ�นักงานอัยการสูงสุด

องค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำ�นาจ*

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ บัญญัตเิ รือ่ งองค์กรอิสระไว้ในหมวด ๑๒ โดยก�ำหนดให้มอี งค์กรอิสระทัง้ สิน้
๕ องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปลีย่ นฐานะจากองค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาเป็นองค์กรอิสระ และรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติเรื่ององค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญไว้แต่อย่างใด
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ องค์กรอิสระกับศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกันในการก�ำหนดให้
มีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ส.ส.
ส.ว. และคณะรัฐมนตรี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๙ โดยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗๖ ก�ำหนดให้ต้องจัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ หากด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๒ เพิม่ จ�ำนวนจาก
๕ คน เป็น ๗ คน อ�ำนาจของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญใหม่ทนี่ า่ สนใจ ได้แก่ อ�ำนาจของ กกต. ก่อนประกาศ
ผลการเลือกตัง้ หรือการเลือก ถ้า กกต. มีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ การเลือกตัง้ หรือการเลือกไม่ได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กกต. มีอ�ำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ได้และถ้าผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ หรือผูส้ มัครรับเลือกกระท�ำการทุจริตในการเลือกตัง้ หรือรูเ้ ห็นกับการกระท�ำทุจริตในการ
เลือกตัง้ ของบุคคลอืน่ กกต. มีอำ� นาจสัง่ ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของผูน้ นั้ ไว้เป็นการชัว่ คราวหรือ
ทีเ่ รียกว่าอ�ำนาจในการแจกใบแดงชัว่ คราว เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ค�ำสัง่ ของ กกต. นีใ้ ห้ถอื เป็นทีส่ ดุ
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ (๔) และมาตรา ๒๒๕
น.บ. (ธรรมศาสตร์) น.บ.ท. D.S.U. (PANTHEON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพ่ง, D.E.A. สาขากฎหมายเอกชน,
DOCTORAT EN DROIT PRIVE (NOUVEAU REGIME) (STRASBOURG) (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมายเอกชน, อัยการจังหวัดประจ�ำ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๑ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
*
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นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๖ ในกรณีที่ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือ
การเลือกใหม่ หรือสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวดังกล่าวข้างต้น หรือภายหลัง
การประกาศผลการเลือกตัง้ หรือการเลือกแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ หรือผูส้ มัคร
รับเลือกกระท�ำการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือรู้เห็นกับการกระท�ำทุจริตในการเลือกตั้ง
หรือการเลือกของบุคคลอื่นให้ กกต. ยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือสิทธิเลือกตัง้ ของผูน้ นั้ และหากศาลฎีกาพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดตามทีถ่ กู ร้องให้ศาลฎีกา
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา ๑๐ ปี และเมื่อศาลฎีกามีค�ำสั่ง
รับค�ำร้องไว้พิจารณาแล้วถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกา
จะมีค�ำพิพากษาและเมื่อศาลฎีกามีค�ำพิพากษาว่าผู้นั้นกระท�ำความผิดให้สมาชิกภาพของ ส.ส. หรือ
ส.ว. สิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
อนึ่ง หาก กกต. เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส. หรือ ส.ว. คนใดมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ วรรคหนึง่ ให้ กกต. ส่งเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยการสิน้ สุดสมาชิกภาพ
ของผู้นั้น ซึ่งอ�ำนาจของ กกต. ในกรณีนี้มีบัญญัติไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีอ�ำนาจเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐
หลายประการ ได้แก่ อ�ำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ วรรคหนึง่ (๑) และอ�ำนาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบ
ถึงการที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ในรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคหนึ่ง (๓) นอกจากนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�ำนาจแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรได้ ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ซึ่งตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๔) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�ำนาจแต่เพียงรายงานผล
การตรวจสอบและผลการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา
แต่ไม่มีอ�ำนาจแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการหากหน่วยงานของรัฐไม่ด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนอ�ำนาจส�ำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินในการเสนอเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติกฎหมายและอ�ำนาจ
ในการเสนอเรือ่ งให้ศาลปกครองวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของกฎ
ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าทีร่ ัฐ ซึง่ เป็นอ�ำนาจที่ผ้ตู รวจการแผ่นดินมีมาแต่เดิม
ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ก็ได้น�ำมาบัญญัติไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๑
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีอำ� นาจทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มาใหม่ตามมาตรา ๒๓๕
วรรคหนึ่ง (๑) ที่ก�ำหนดว่า หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจ

60

59-63-MAC6.indd 60

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐

8/19/17 10:48 AM

บทความทางวิชาการ

เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยได้ ซึ่งเป็นการให้อ�ำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
ได้โดยตรง ในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องส่งส�ำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดให้ด�ำเนินการฟ้องคดี
แต่หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีมติว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นมี
พฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย จะต้องส่งส�ำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพือ่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือด�ำเนินการอืน่ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตก�ำหนด ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๒)
บัญญัติไว้
ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องผูถ้ กู กล่าวหาต่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี หากศาลประทับรับฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมี
ค�ำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น และหากศาลมีค�ำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์
หรือกระท�ำความผิดตามทีถ่ กู กล่าวหา ผูต้ อ้ งค�ำพิพากษาต้องพ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วนั หยุดปฏิบตั หิ น้าที่
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และให้อ�ำนาจศาลที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนด
ไม่เกิน ๑๐ ปี ด้วยหรือไม่ก็ได้ และผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สมัครรับเลือกเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตลอดไป และไม่มสี ทิ ธิดำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองใด ๆ ด้วย และในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ
หรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้รบิ ทรัพย์สนิ ทีผ่ นู้ นั้ ได้มาจากการกระท�ำความผิด รวมทัง้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อืน่ ใดทีไ่ ด้มาแทนทรัพย์สนิ ให้ตกเป็นของแผ่นดินซึง่ บทลงโทษในหลายกรณีเป็นเรือ่ งทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มา
ใหม่และมีความรุนแรงกว่าบทลงโทษในกฎหมายเดิมอย่างมาก
ในเรือ่ งมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ก็ได้เคยมีบญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๗๐ และ
มาตรา ๒๗๙ โดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ถือเป็นการกระท�ำผิดทางวินัย และในกรณีที่เป็นการกระท�ำผิดร้ายแรงให้
ผูต้ รวจการแผ่นดินส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด�ำเนินการ ซึง่ เป็นเหตุให้วฒ
ุ สิ ภามีอำ� นาจ
ถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบางต�ำแหน่งได้เท่านั้น ดังนั้น บทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ จึงเบากว่าตามที่ก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เป็นอย่างมาก
อนึง่ ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ไม่ได้มบี ทบัญญัตเิ ป็นส่วนเฉพาะในเรือ่ งการตรวจสอบทรัพย์สนิ
และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เหมือนเช่นที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ เคยบัญญัติไว้เป็นส่วนเฉพาะ
ในหมวด ๑๒ มาตรา ๒๕๙ ถึง ๒๖๔ แต่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ บัญญัติเรื่องนี้ไว้แต่เพียงในมาตรา ๒๓๔
(๓) โดยบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนดไว้
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและ
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
		 ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ วรรคสอง ได้ก�ำหนดอ�ำนาจเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่ง
ทีน่ า่ สนใจให้แก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ในกรณีจำ� เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำ�นาจ

จะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีแ่ ละอ�ำนาจเกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด�ำเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรงหรือที่เป็นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ
หรือก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูด้ ำ� เนินการสอบสวน
หรือไต่สวนเบื้องต้นก็ได้ซึ่งในเรื่องนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
ให้ด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตามมาตรา ๔๕ และจะมอบหมายให้
พนักงานไต่สวนด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๕/๑ ได้อยู่แล้ว การที่บัญญัติเรื่องการ
มอบหมายให้ด�ำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือให้มีอ�ำนาจสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ด้วยอีก จึงย่อมท�ำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้บุคลากรมาช่วยแบ่งเบาภาระงาน
มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อการลดภาระงานที่คั่งค้างของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีการเปลี่ยนแปลงวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งจากเดิม ๖ ปี เป็น ๗ ปี ตามมาตรา ๒๓๙ และตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ คตง.
มีอ�ำนาจเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ที่น่าสนใจในหลาย ๆ เรื่อง ได้แก่ อ�ำนาจในการก�ำกับ
การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐตามมาตรา ๒๔๐ (๓)
และอ�ำนาจในการสัง่ ลงโทษทางปกครองกรณีมกี ารกระท�ำผิดกฎหมายว่าด้วยวินยั การเงินการคลังของรัฐ
ตามมาตรา ๒๔๐ (๕) โดยตัดอ�ำนาจของ คตง. ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการวินยั ทางการเงินและการคลัง
ที่เป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ออกไป เนื่องจากตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ จะมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการเฉพาะ
ต่างหากตามมาตรา ๖๒ และบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๘ โดยตามบทเฉพาะกาลจะต้องมีการจัดท�ำ
ร่างกฎหมายว่าด้วยวินยั การเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติภายใน
๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๕
ยังได้ให้อ�ำนาจใหม่แก่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในการเสนอผลการตรวจสอบการกระท�ำที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลัง
ของรัฐอย่างร้ายแรงต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีอ�ำนาจที่ลดลง
จากเดิมในหลาย ๆ เรื่องหากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ อ�ำนาจที่ กสม. เคยมีอยู่ตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ แต่ถกู ตัดออกไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ทนี่ า่ สนใจ ได้แก่ อ�ำนาจในการเสนอเรือ่ ง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีทบี่ ทบัญญัตกิ ฎหมายกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญ
ั หา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีที่กฎ
ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือมีปญ
ั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย และอ�ำนาจในการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม แต่ กสม. กลับมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๔) ในการมีหน้าทีช่ แี้ จงและรายงานข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้องโดยไม่ชกั ช้า
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บทความทางวิชาการ

ในกรณีทมี่ กี ารรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม
ซึ่งดูเหมือนเป็นบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงแก้ต่างให้กับรัฐบาลมากกว่าที่จะเป็นบทบาทในการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง ก็ยังมี
ข้อดีที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเมื่อรับทราบรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศ และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ที่เสนอโดย กสม. แล้ว จะต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรี
จะต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วในกรณีดังกล่าวนี้ ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐
อ�ำนาจขององค์กรอิสระต่าง ๆ ที่กล่าวมา ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีอ�ำนาจเพิ่มมากขึ้นไม่ว่า
จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยองค์กรอิสระบางแห่ง เช่น ผูต้ รวจการแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีลกั ษณะก้าวกระโดดของอ�ำนาจจากเดิมอย่างชัดเจน ส�ำหรับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีเ่ ดิมมีอำ� นาจมาก
อยูแ่ ล้ว ตามรัฐธรรมนูญใหม่นยี้ งิ่ มีอำ� นาจในมือเพิม่ มากขึน้ ไปอีก ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ถือว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงแห่งเดียวทีไ่ ม่ได้มอี ำ� นาจตามรัฐธรรมนูญใหม่เพิม่ ขึน้ แต่กลับถูกลดทอน
อ�ำนาจที่ส�ำคัญลงไปในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการท�ำหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหลังจากมีการออกพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องมารองรับการใช้อ�ำนาจของบรรดาองค์กรอิสระเหล่านี้ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ แล้ว คงจะได้เห็นการใช้อ�ำนาจของบรรดาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้
ได้ชัดเจนมากขึ้น
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