
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่๔๖/๒๕๖๐ เปนพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

    5 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมท้ังหมด จํานวน  ๒๓๒  คน 

 10 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ บัดนีม้ีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๒๐๒ ทาน ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิ 

ครั้งที ่๔๖/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นะครบั 

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม   

   รับทราบผลการดาํเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ15 

วิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิปโตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

   สําหรบัรายงานฉบับนี้มีสมาชิกขอใหเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน  

เพ่ือเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาชีแ้จงประกอบการพิจารณา จะมีสมาชกิทานใดขดัของ 

หรือมคีวามเห็นเปนอยางอืน่หรอืไมครับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 20 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาที่ประชมุเหน็ชอบนะครบั 

   ระเบียบวาระที ่๒  รบัรองรายงานการประชมุ  ไมม ี

   เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

   นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ กระผม นายสมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวสิามัญ 25 

กิจการสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือขอเปล่ียนระเบียบวาระ 

การประชมุโดยจะขอใหยกเรื่องดวนที่ ๒ การใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรบัการเสนอชื่อ 

ใหดํารงตาํแหนงกรรมการการตรวจเงินแผนดินขึ้นมาพิจารณากอน ขอผูรับรองครบั 

   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

           -  ๒/๑30 



๒ 
 สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        พชร  ๒/๑ 

  

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอขอเปล่ียน 

ระเบียบวาระการประชมุ โดยขอใหยกเรื่องดวนที่ ๒ การใหความเห็นชอบบคุคลผูไดรับการเสนอชือ่

ใหดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดินขึ้นมาพิจารณากอน ตามขอบังคับการประชุม 5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๔๐ (๒) มีผูรับรองถูกตอง จะมีสมาชกิทานใดขดัของหรอืมีความเห็น 

เปนอยางอื่นหรือไมครับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาที่ประชมุเหน็ชอบ  

ตอไปจะไดดําเนินการตามนี ้เนื่องจากผมเปนกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดนิ  10 

ดังนัน้ผมจะขออนุญาตไมอยูในที่ประชมุในวาระการพิจารณาเรื่องดวนท่ี ๒ ขอเรียนเชิญ 

ทานรองประธานสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ คนท่ีหนึง่ ทานสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย ดําเนินการแทนครับ 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ) 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปจะเปนการพิจารณาเรือ่งดวนที่ ๒  

เรื่อง การใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรบัการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

(ตามประกาศคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิฉบบัที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแกไข 

ปญหาความตอเนื่องของผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู ลงวันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๐ 20 

และฉบับที ่๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคําส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ  

ฉบับที ่๒๓/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

   

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        พชร  ๒/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยประธานกรรมการสรรหากรรมการตรวจ

เงินแผนดิน คือ นายวีระพล  ตัง้สุวรรณ ประธานศาลฎีกา ไดมหีนงัสือแจงวาตามทีน่ายสุทธิพล   5 

ทวีชัยการ และนายวิทยา  อาคมพิทักษ กรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดลาออกจากตําแหนง

กรรมการตรวจเงนิแผนดินและไดพนจากตําแหนงไปเมือ่วันที ่๙ และวันที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๕๘ 

ตามลําดับ และตอมานายชยัสิทธิ์  ตราชูธรรม ประธานกรรมการ นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท  

นางอไุร  รมโพธหิยก  นางจิรพร  มีหลีสวัสดิ ์และนายกรพจน  อัศวนิวิจิตร กรรมการ 

ตรวจเงนิแผนดนิจะพนจากตําแหนงตามวาระในวนัที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๐ นั้น  10 

  ซึ่งตามคาํส่ังของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๐  

เรื่อง มาตรการแกไขปญหาความตอเนื่องของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรฐัธรรมนญู  

ลงวันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๐ และคาํสั่งหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบับที ่๒๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง แกไขเพ่ิมเตมิคําสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบบัที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กําหนดใหเมือ่มีกรณีที่ผูดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดนิ  15 

ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนักอนที่คําส่ังนี้จะมีผลใชบังคับตองพนจากตําแหนง หรือจะพนจากตาํแหนง 

ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวนัที่คําส่ังนีม้ีผลใชบังคับ ไมวาจะเปนการพนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนญู 

กฎหมาย หรือคําส่ังใด หรือมีกรณีทีต่องคัดเลือกหรือสรรหาบคุคลเพ่ือดํารงตาํแหนงกรรมการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ เพื่อใหครบจํานวนตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนูญ ใหดําเนินการสรรหา 

หรือคดัเลือกบุคคลเพ่ือดาํรงตําแหนงดังกลาวแทนตําแหนงทีว่าง หรือใหครบจํานวนตามบทบญัญตั ิ20 

ของรฐัธรรมนูญแลวแตกรณีใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วนันับแตวันที่คาํส่ังนี้มีผลใชบงัคับ  

  บัดนี ้คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงนิแผนดินไดดําเนนิการสรรหา 

ผูสมควรไดรับการเสนอชือ่เปนกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ จํานวน ๗ คน ซึ่งเปนผูมคีวามรู  

ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานตาง ๆ ดงันี ้

  ๑. ดานการตรวจเงนิแผนดนิ จํานวน ๑ คน ไดแก 25 

      นางยุพิน  ชลานนทนิวฒัน 

  ๒. ดานกฎหมาย จํานวน ๒ คน ไดแก 

      นายพิมล  ธรรมพิทักษพงษ และศาสตราจารยอรพิน ผลสุวรรณ  สบายรูป 

  ๓. ดานบญัช ีจํานวน ๑ คน ไดแก 

      นางสาวจินดา  มหทัธนวฒัน  30 



๔ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        พชร  ๒/๓ 

 

  ๔. ดานการตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ คน ไดแก 

      พลเอก ชนะทัพ  อนิทามระ 

  ๕. ดานการเงิน การคลัง จํานวน ๑ คน ไดแก 5 

      นายวีระยุทธ  ปนนวม  และ 

  ๖. ดานอืน่ที่มีประโยชนตอการตรวจเงนิแผนดนิ จํานวน ๑ คน ไดแก 

      นายสรรเสริญ  พลเจียก  

  ทั้งนี้ โดยไดรับความยินยอมของบคุคลผูไดรบัการเสนอชือ่ดวยแลว รายละเอียด 

เกี่ยวกบัประวตัแิละขอมูลของผูไดรับการเสนอชือ่จะปรากฏตามเอกสารทีแ่จกใหกบัทานสมาชิก 10 

แลวนะครับ  

  สําหรบักระบวนการใหความเหน็ชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจเงนิแผนดินนัน้ ตามคาํสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรือ่ง 

มาตรการแกไขปญหาความตอเนื่องของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญ ขอ ๑๔  

ไดกําหนดใหนําการดําเนินการใหความเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนญูผูทรงคุณวฒุิตามขอ ๙  15 

และขอ ๑๐ มาใช เพื่อใหไดมาซึง่กรรมการตรวจเงินแผนดนิโดยอนโุลม  

  ซึ่งคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่๒๓/๒๕๖๐ ในขอ ๑๐ กําหนดวา 

เมื่อไดดาํเนนิการคดัเลือกหรือสรรหาเสร็จใหเสนอชื่อไปยังสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิเพ่ือให 

ความเหน็ชอบตอไป โดยใหสภานิตบิัญญตัแิหงชาติพิจารณาใหความเหน็ชอบหรือไม 

ใหความเหน็ชอบภายใน ๑๕ วนั นับแตวันทีไ่ดรับรายชือ่  20 

  ทั้งนี้ ในกรณีทีไ่ดรับความเหน็ชอบตองไดรับคะแนนเสียงจากท่ีประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู  

ซึ่งสภานติิบญัญตัแิหงชาตไิดรับรายชื่อบุคคลดังกลาวท้ังหมด เมื่อวนัที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

จึงจะครบกําหนด ๑๕ วนั ในวนัที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นะครบั  

  และโดยที่ขอบังคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ฉบบั ๒๕๖๐ ในขอ ๑๓๑ 25 

กําหนดไววา เมื่อมกีรณีที่สภานิติบญัญตัแิหงชาติจะตองพิจารณาใหบุคคลดํารงตาํแหนงใดตาม

บทบัญญัตขิองกฎหมาย สภานิตบิัญญัตแิหงชาติอาจแตงตั้งคณะกรรมาธกิารสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 

มีจํานวนไมเกนิ ๒๑ คน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบคุคลผูไดรบัการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐานอนัจําเปนสําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป  30 



๕ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        พชร  ๒/๔ 

 

  ดังนัน้ ผมจึงขอหารือตอที่ประชุมวาสมควรจะใหมีการแตงตั้ง 

คณะกรรมาธิการสามัญขึน้เพ่ือทําหนาทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติและพฤตกิรรม 

ทางจริยธรรมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือไม 5 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญที่ประชุมพิจารณาครับ ควรจะตั้ง

คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัตหิรือไม เชิญทานสมชาย  แสวงการ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ10 

ที่เคารพครับ กระผม นายสมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในฐานะเลขานุการ 

คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานและทีป่ระชมุ 

เพ่ือใหตั้งคณะกรรมาธกิารสามัญทําหนาที่ในการตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน จํานวน 

๑๗ คน ขอผูรบัรองครบั 15 

  (มีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอวาสมควรใหตัง้คณะกรรมาธิการ

ขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือทําหนาที่ในการตรวจสอบประวตัิ ความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจริยธรรม 

ของผูท่ีไดรบัการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยมีจํานวน ๑๗ คน  20 

มีสมาชิกรับรองถกูตองนะครับ จะมีสมาชิกทานอื่นเสนอเปนอยางอืน่หรอืไม  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาท่ีประชมุเหน็ชอบนะครับ 

ตั้งคณะกรรมาธิการ ๑ คณะ จํานวน ๑๗ คน ----------------------------------------------------------- 25 

 

          -  ๓/๑ 

 



๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        นัญนรีญ  ๓/๑ 

 

และโดยที่ขอบังคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ พ.ศ. 2560 ขอ 132 กําหนดไววา  

การตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือทําหนาทีต่รวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดินนั้น  5 

ใหตั้งจากท่ีประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิจํานวนไมเกนิ 5 คน 

จํานวนท่ีเหลือนอกจากนั้นใหตั้งจากผูแทนของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต ิคณะละ ๑ คน สัดสวนของคณะกรรมาธิการคณะนี้ที่จะตองเปนไปตามขอบังคับ 

การประชุมสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ 132 ตามที่ผมเรยีนใหทราบ เพราะฉะนัน้เชญิสมาชกิ 

เสนอรายชื่อกรรมาธิการ 17 ทาน ภายใตสัดสวนตามที่ผมแจงใหที่ประชุมทราบแลว  10 

เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอเสนอรายชื่อกรรมาธกิารสามัญจํานวน 17 ทาน ดังนี ้

    ๑. พลเอก จิรพงศ  วรรณรัตน  15 

    ๒. นายชาญวิทย  วสยางกูร 

    ๓. พลเรือเอก ชมุนมุ  อาจวงษ 

    ๔. พลเรือเอก ชุมพล  วงศเวคนิ 

    ๕. พลโท ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม 

    ๖. พลเอก นพดล  อนิทปญญา 20 

    ๗. พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ 

    ๘. พลเอก โปฎก  บุนนาค 

    ๙. พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษสุวรรณ 

  ๑๐. พลตรี พัลลภ  เฟองฟู 

  ๑๑. นางพิไลพรรณ  สมบตัศิิร ิ25 

  ๑๒. พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห 

  ๑๓. พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค 

  ๑๔. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ  โกมุทานนท 
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๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        นัญนรีญ  ๓/๒ 

 

  ๑๕. พลเอก สุนทร  ขําคมกลุ 

  ๑๖. พลเอก อดุมชัย  ธรรมสาโรรชัต 

  ๑๗. พลเอก อูด  เบื้องบน 5 

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอรายชื่อ

กรรมาธิการ ๑๗ ทานตอท่ีประชมุ โดยมีสมาชิกรับรองถูกตอง จะมีสมาชิกทานใดเสนอรายชือ่ 10 

เปนอยางอื่นอีกไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาท่ีประชมุเหน็ชอบตามนีน้ะครับ 

เชิญเลขาธกิารอานรายชื่อกรรมาธิการ 17 ทาน เสนอตอที่ประชุมอีกครั้งหนึง่ครับ 15 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   รายชื่อกรรมาธกิารสามัญ 

เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับ 

การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดนิ จํานวน ๑๗ ทาน ดังนี ้  

    ๑. พลเอก จิรพงศ  วรรณรัตน 20 

    ๒. นายชาญวิทย  วสยางกูร 

    ๓. พลเรือเอก ชมุนมุ  อาจวงษ 

    ๔. พลเรือเอก ชุมพล  วงศเวคนิ 

    ๕. พลโท ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม 

    ๖. พลเอก นพดล  อนิทปญญา 25 

    ๗. พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ 

    ๘. พลเอก โปฎก  บุนนาค 

    ๙. พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษสุวรรณ 
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๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        นัญนรีญ  ๓/๓ 

 

  ๑๐. พลตรี พัลลภ  เฟองฟู 

  ๑๑. นางพิไลพรรณ  สมบตัศิิร ิ

  ๑๒. พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห 5 

  ๑๓. พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค 

  ๑๔. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ  โกมุทานนท 

  ๑๕. พลเอก สุนทร  ขําคมกลุ 

  ๑๖. พลเอก อดุมชัย  ธรรมสาโรรชัต และ 

  ๑๗. พลเอก อูด  เบื้องบน 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อกรรมาธกิารท่ีเลขาธิการอานเสนอตอ 

ที่ประชมุถกูตองนะครบั ตอไปจะขอใหทีป่ระชมุไดพิจารณากําหนดกรอบเวลาทํางานของ

คณะกรรมาธิการคณะนี ้ซึง่ตามที่ผมเรียนใหที่ประชมุไดรับทราบแลววา สภาจะตองพิจารณาเรื่องนี้

ใหแลวเสรจ็ภายใน 15 วันนบัจากวนัทีส่ภาไดรบัแจงเรือ่งจากประธานคณะกรรมการสรรหา  15 

ซึ่งจะครบกําหนดในวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 เพราะฉะนั้นกรอบเวลาของคณะกรรมาธิการคณะนี้

ตองทํางานใหแลวเสร็จกอน 15 วัน เพ่ือจะมีเวลาใหสภาไดบรรจุระเบียบวาระการประชมุภายใน 

15 วัน เชิญท่ีประชุมพิจารณาเรื่องกรอบเวลาทํางาน ทานสมชาย  แสวงการ เชญิครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานิติบญัญตัิ20 

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือกําหนดเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ

ภายใน 12 วัน ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเสนอกรอบเวลาทาํงานของ25 

คณะกรรมาธิการคณะนี ้12 วันนับจากวนันีเ้ลยนะครับ มีผูรับรองถกูตอง จะมีทานใดเสนอเวลาเปน

อยางอื่นอกีไหม เวลาคอนขางกระชั้นชิด เพราะวากติกาเปนอยางนัน้ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        นัญนรีญ  ๓/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบนะครับ 

คณะกรรมาธิการคณะนีต้องทํางานใหเสร็จภายใน ๑๒ วนันับจากวนันี ้เพราะฉะนัน้ 5 

ผมขอกาํหนดเวลาประชุมคณะกรรมาธิการคณะนี้เลย เริ่มนดัแรกวันนี้เลย เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

เชิญประชมุคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

ที่หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  ๑๗ ทานที่เปนกรรมาธิการ 

ขอเชิญประชุมวันนี้เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ตามสถานทีท่ี่แจงใหท่ีประชุมไดรบัทราบแลว  10 

เปนอนัจบเรื่องดวนที่ ๒  

  ตอไปจะเปนเรื่องดวนที่ ๑  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

ผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว  

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๑๐ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        นัญนรีญ  ๓/๕ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอเชิญทานประธานครับ 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  5 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดกลับมาขึน้บัลลังก ทาํหนาท่ีประธานของที่ประชมุตอไป) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอเชญิคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ขึน้ประจําที่นะครบั  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  10 

ครั้งที ่๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มิถนุายน ๒๕๖๐ ไดลงมตริับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนผูเสนอไว

พิจารณา และมมีตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณานัน้  

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการดงักลาวไดพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ

ดังกลาวเสร็จแลว และไดนําเสนอรายงานตอประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติตามขอบังคับ 15 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ 118  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานทีไ่ดจัดไวใหสมาชิกทุกทานแลว  

เมื่อทานประธานคณะกรรมาธิการพรอมแลวขอไดเชญิแถลงตอที่ประชุมครับ 

 

          -  ๔/๑ 20 
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๑๑ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ศรีอนงค  ๔/๑ 

 

  พลเอก ธรีเดช  มีเพียร (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ และสมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาติที่เคารพทุกทาน กระผม 

พลเอก ธรีเดช  มีเพียร ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ 5 

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ขอเสนอรายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารวิสามญั ดงันี ้ 

  ตามที่ท่ีประชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 

ผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนผูเสนอไวพิจารณา และที่ประชุม10 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดมมีตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้คณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา โดยกําหนด 

ระยะเวลาการแปรญัตติภายใน ๗ วัน และมกีําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๔๕ วนันัน้  

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว มีผลการพิจารณาสรปุได ดังนี้  

  ๑. รางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้มีท้ังสิ้น จํานวน ๖๓ มาตรา  15 

  ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญไดประชมุพิจารณารวม ๑๓ ครั้ง  

  ๓. มีการแกไขคําปรารภกับมีการแกไขอกี ๑๒ มาตรา  

  ๔. รางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ไมมีกรรมาธิการสงวนความเห็น 

  ๕. มีสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาตเิสนอคําแปรญัตติ จํานวน ๑๐ ทาน  

ซึ่งในจํานวนนี้พอใจในการแกไขและคําชีแ้จงของคณะกรรมาธิการ จํานวน ๒ ทาน และขอ 20 

สงวนคาํแปรญัตติอีก ๘ ทาน โดยสวนใหญที่ขอสงวนคาํแปรญตัติอยูในบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๖  

ซึ่งเกี่ยวกบัการดํารงตําแหนงตอไปของผูตรวจการแผนดนิ รวมถึงมาตรา ๕๗  มาตรา ๕๘ และ 

มาตรา ๕๙ ซึ่งเปนมาตราที่เกี่ยวเนือ่งกนั นอกจากนีค้ณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณาเหน็ควร 

ตั้งขอสังเกต จํานวน ๓ ประเด็น เสนอตอท่ีประชุมสภานิติบญัญตัแิหงชาตเิพ่ือพิจารณาอีกดวย  

  ทั้งนี้ คณะกรรมาธกิารวิสามญัไดนําผลการรับฟงความคดิเหน็และการวเิคราะห25 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน  

พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดสงใหสภานติิบัญญตัิแหงชาติ รวมทั้งผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
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๑๒ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ศรีอนงค  ๔/๒ 

 

พ.ศ. .... และการอภิปรายของสภานติิบัญญตัิแหงชาติในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ตลอดจน 

ขอคดิเหน็ของประชาชนที่สนใจมาประกอบการพิจารณาอยางครบถวนเรียบรอยแลว  

  อนึ่ง คณะกรรมาธกิารขอแกไขรายงานดงัปรากฏในใบแทรกตามท่ีไดนําเรียน 5 

ใหสมาชิกทกุทานรับทราบเพ่ิมเติมแลวดวย ในการนีค้ณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอเสนอรายงาน 

การพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ....  

ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเตมิ พรอมทั้งขอสังเกตตอทีป่ระชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาตเิพ่ือพิจารณา

ตอไป  

  รายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมาธิการวสิามัญทีไ่ดนําเรียน 10 

ตอสมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติทุกทานแลว ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ตามรายงานของ 

ทานประธานคณะกรรมาธกิารสรุปวา การพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี ้

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดนาํรายงานการรับฟงความคดิเห็นของผูเกี่ยวของ และรายงาน 

การวเิคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรฐัธรรมนูญ 15 

แหงราชอาณาจักรไทยมาใชประกอบการพิจารณาทุกขัน้ตอนแลว และจะขอเรียนใหทานสมาชิก 

เปนการยํ้าอกีครัง้หนึ่งวา สําหรับรายงานของคณะกรรมาธิการฉบับแรกอยูในเลมปกสีฟานะครบั 

ซึ่งมกีารแกไขในใบแทรกเพ่ิมเตมิ จึงตองยึดถือใบแทรกดวยในการที่จะพิจารณารางพระราชบัญญัติ

นี้เรียงตามลําดบัมาตราตอไปนะครับ  

  ทานสมาชิกครับ ตอไปจะเปนการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 20 

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มตนดวยชือ่ราง คําปรารภ  

และพิจารณาเรียงตามลําดบัมาตราไปจนจบรางนะครบั รางพระราชบญัญตัินีม้ีจํานวน  

๖๓ มาตรา คณะกรรมาธกิารมีการแกไข คําปรารภ เนื้อหามาตรา จํานวน ๑๐ มาตรา มีสมาชิก 

สงวนคาํแปรญตัต ิจํานวน ๖ มาตรา ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องของบทเฉพาะกาลตามที่ประธาน 

คณะกรรมาธกิารไดรายงานและมขีอสังเกตดวย ดังนัน้แนวทางในการพิจารณาผมจะไดขอให 25 

ที่ประชมุพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราไปจนจบราง โดยจะใหมกีารลงมติในมาตรากอนท่ีจะถงึ 

การพิจารณาในบทเฉพาะกาล ซึง่มีสมาชิกแปรญัตติจํานวนมาก เพราะฉะนัน้การลงมติจะทํากอน 

ที่จะมีการพิจารณาบทเฉพาะกาล เมื่อพิจารณาบทเฉพาะกาลก็จะเปนการพิจารณาเรียงตามลําดับ 
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๑๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ศรีอนงค  ๔/๓ 

 

มาตราไปจนจบรางหลังจากพิจารณาบทเฉพาะกาล ทัง้นี้ประโยชนในการท่ีจะทาํใหการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัตนิี้เปนไปโดยเรียบรอย จะมีสมาชิกทานใดขดัของหรือมคีวามเหน็เปนอยางอืน่ 

หรือไมครับ  5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีผมขอดําเนินการตามนี้นะครบั  

ขอเชิญเลขาธิการดําเนนิการครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “รางพระราชบัญญัตปิระกอบ10 

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ชือ่รางพระราชบัญญัต ิไมมีการแกไข  คําปรารภ 

มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คําปรารภมกีารแกไข คณะกรรมาธิการแกไข 

ความในวรรคสอง ก็เปนเรื่องการเพ่ิม สาระสําคัญคอืการเพ่ิมมาตรา ๓๗ เขามา ทานวัลลภ 

ตังคณานุรกัษ เชิญครับ 15 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอความกระจางจากคณะกรรมาธิการ คือปกติในคําปรารภ 

ถาจะดูถงึการพยายามยกเวนรัฐธรรมนญูมาตราใดก็จะบัญญตัิไวเชนนัน้ ผมพยายามนั่งไลด ู

แตละมาตราทีม่ีการบญัญตัิไวแตเดิมและที่มกีารเพ่ิมขึ้นใหม ในมาตรา ๒๖ เปนบทหลักแน  

เปนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพโดยทั่วไป แตมาตรา ๓๒ เปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล มาตรา ๓๓ 20 

เกี่ยวกบัเรื่องเสรีภาพในเคหสถาน มาตรา ๓๔ เปนเรื่องสิทธิในการแสดงความคดิและความเห็น 

ตาง ๆ ทั้งหมดนี้ ถาไปตรวจในรางกส็อดรับกนัวาตองยกเวนไวให แตพอคณะกรรมาธิการไปเพ่ิม

มาตรา ๓๗ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสินและมรดก ก็อยากใหชวยตอบดวยวาไปเชือ่มกับมาตราใด

ที่เปนการยกเวนเอาไวในมาตรา ๓๗ อยากไดคําอธิบายทานประธาน ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญคณะกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 25 

  พลเอก ธรีเดช  มีเพียร (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธาน กระผมขออนญุาตใหนายอรรถสิทธิ ์ กนัมล ผูแทนสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไดชีแ้จงครับ  
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๑๔ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ศรีอนงค  ๔/๔ 

 

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพนะครับ กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กันมล กรรมาธิการ  

ขออนญุาตกราบเรียนชีแ้จงวาเหตุที่ทางคณะกรรมาธิการไดเพ่ิมบทจํากัดสิทธิในมาตรา ๓๗  5 

ก็สืบเนือ่งมาจากในมาตรา ๒๕ (๑) ใหอํานาจผูตรวจการแผนดนิในการออกคําสั่งใหหนวยงาน 

ของรฐั เจาหนาที่ของรฐัตองสงเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นใดมาเพ่ือประกอบ 

การพิจารณา ซึ่งในกรณีที่ไมปฏิบัตติามก็จะมโีทษตามทีก่ําหนดไวในมาตรา ๕๕ ดวยเหตุผูทีถู่ก 

ออกคําส่ังตองมหีนาท่ีปฏิบตัิตาม และในกรณีทีต่องสงวัตถุ เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ กต็าม 

ก็อาจจะมผีลเปนการจํากดัหรือกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของบุคคลทานนั้น ซึง่หากไมปฏิบัตติาม 10 

ก็จะมีโทษตามที่กําหนดเอาไว ดวยเหตุนีค้ณะกรรมาธกิารจึงไดเพ่ิมบทจํากดัสิทธิในมาตรา ๓๗  

ของรฐัธรรมนูญขึ้นครับ  

 

          -  ๕/๑ 
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๑๕ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         ศรัญญา  ๕/๑ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็หมายความวาทางคณะกรรมาธิการเหน็วา 

การสงเอกสารเปนทรัพยสินใชไหมครับ หรอืวาตองสงอยางอื่นดวย จะไดเปนมาตรฐานตอไป

เพราะวาการสงเอกสารเจาพนักงานจะตองสงเสมอในกรณีที่อํานาจตาง ๆ ที่เปนอาํนาจของ 5 

เจาพนักงานจะใหสงเอกสารเสมอเลย กอ็ยากขอความรู ชวยชี้แจงอีกทีทางกฤษฎีกาครบั 

   นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

ขออนญุาตที่ประชุม ผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธิการครบั ในเรื่องนีต้องเรยีนอยางนีค้รบั

เพราะวาในมาตรา ๒๕ (๑) ที่วาดวยอํานาจของผูตรวจการแผนดินทีม่ีอํานาจนัน้ กค็ือมีอํานาจ 

ที่จะขอใหสงวตัถุพยานหลักฐาน เอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งมิไดใหแกตวัเจาหนาท่ีของรัฐอยางเดยีว10 

แตยังส่ังใหบคุคลภายนอกไดดวย บคุคลใด ๆ หมายความรวมถงึบุคคลภายนอกที่เปนเจาหนาที่

เพราะฉะนัน้ถาในสวนของเจาหนาที่ของรัฐเองเปนอาํนาจในทางบริหารตามระเบียบบรหิารราชการ

แผนดินปกตอิยูแลว แตถาในเรื่องของบุคคลภายนอก ซึง่เปนเอกชน เฉพาะเปนเอกชนนัน้เปนเรื่อง

ของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเขาที่จะมีอาํนาจในการจําหนายจายโอนใด ๆ ตาง ๆ เกี่ยวกับ

ทรัพยสิน เพราะฉะนัน้เมือ่มกีารสั่งใหเขามาสงวตัถุเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เขาถอืครอบครอง 15 

อยูนั้นจึงเปนการจํากดัหรอืลิดรอนสิทธิในทรัพยสินในเรื่องนัน้ เพราะฉะนัน้ในการประชมุของ

คณะกรรมาธกิารจึงเหน็วา เมื่อมาตรา ๒๕ (๑) นั้น ไดเขยีนในลักษณะนี้แลว ก็คือตองเปนการกําจัด

สิทธิในทางทรัพยสินของบคุคลดวย ก็จึงไดระบุไวในคําปรารภเพ่ิมเตมิเขามาครับ 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   การชี้แจงนี้กห็มายความวาถาเปนอํานาจของ

เจาพนักงานตามกฎหมายทัว่ไปนี้ไมใช แตเนื่องจากวามาตรา ๒๕ (๑) ไปกระทบถึงสิทธิของ 20 

บุคคลอืน่ ตามนี้นะครบั จะไดยึดถือเปนบรรทดัฐานตอไป ทานวัลลภพอใจนะครับ 

   นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั ก็พอใจคําตอบครบั เหตุที่ตอง 

ลุกขึ้นมาถามเพราะวา รฐัธรรมนญูปกติจะคุมครองสิทธิ เสรีภาพประชาชนอยูแลว การไปยกเวน 

อะไรมาก ๆ เปนเรื่องอันตราย ฉะนัน้เมื่อทานตอบชดัเจน ผมก็ไมตดิใจ ขอบคุณครบั 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ 25 

เชิญเลขาธกิารตอครับ 

   นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการวฒุิภา

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๑ ถงึมาตรา ๔ ไมมกีารแกไข 

มาตรา ๕ มกีารแกไข”  
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๑๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         ศรัญญา  ๕/๒ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕ มีการแกไขในวรรคสองนะครบั

เรียงลําดับถอยคําใหม ระเบยีบ ประกาศ คาํส่ัง มีทานใดจะอภิปรายหรือไมครบั 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 5 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั เชญิเลขาธกิารตอครับ 

   นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการวฒุิภา

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ไมมีการแกไข 

หมวด ๑ ผูตรวจการแผนดนิ ไมมีการแกไข  มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๐ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๑๑  

มีการแกไข”  10 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๑ มกีารแกไขในวรรคสามนะครบั

เปล่ียนจาก ๑๕ วันเปน ๒๐ วัน มีสมาชิกทานใดประสงคจะอธบิายหรือไมครบั 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั เชญิเลขาธกิารตอครับ 

   นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการวฒุิภา15 

ปฏิบตัหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบัญญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๑๒ มีการแกไข”  

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๒ มีการแกไขเพ่ิมเติมความใน 

วรรคสองและวรรคสี่ของมาตรา ๑๒ วรรคสองกค็ือใหกรรมการสรรหาแตละคนบนัทึกเหตุผล 

ในการเลือกกรรมการผูตรวจการแผนดินนะครบั สวนวรรคสามก็เปนกรณีถายังไมไดครบจํานวนใหมี

การลงคะแนนอีกครั้งหนึง่ ไมมีผูสงวนคาํแปรญตัติ สมาชิกอภิปรายไดในประเด็นทีค่ณะกรรมาธกิาร 20 

มีการแกไข มีทานใดอธิบายหรือไมครับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั เชญิเลขาธกิารตอครับ 

   นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการวฒุิภา

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๑๓ ไมมกีารแกไข มสีมาชิก 25 

สงวนคําแปรญัตต”ิ 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๓ ไมมีการแกไขนะครบั สมาชิกคือ

พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห ขอสงวนคําแปรญัตตแิกไขเพ่ิมเติมความในวรรคสองของมาตรา ๑๓ 

เชิญทานพลเอก มารตุ ครบั 
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๑๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         ศรัญญา  ๕/๓ 

 

   พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิทานประธานครับ 

ในมาตรา ๑๓ วรรคสอง ผมเห็นวาเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะวาทางสภาเรากเ็คยมีประสบการณ 5 

ในเรื่องนี้มาแลว ในวรรคสองที่ระบุวา “ในกรณีทีว่ฒุิสภาไมใหความเหน็ชอบผูไดรับการสรรหาราย

ใดใหดําเนนิการสรรหาบคุคลใหมแทนผูน้ัน แลวเสนอตอวุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป โดยผู

ซึ่งไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒสิภาในครัง้นี้จะเขารับการสรรหาในครั้งใหมนีไ้มได” ซึ่งผมเอง 

ก็ขออนุญาตแปรญัตติ โดยขออนุญาตแปรญตัตดิังนี้นะครับ “ในกรณีที่วฒุิสภาไมใหความเหน็ชอบ 

ผูไดรบัการสรรหารายใด ใหดําเนินการสรรหาบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวฒุิสภาเพ่ือให 10 

ความเหน็ชอบตอไปโดยผูซึง่” ผมขออนุญาตเติมคาํวา “เคย” “โดยผูซึ่งเคยไมไดรบั 

ความเหน็ชอบจากวฒุิสภา” และผมขออนญุาตตดัคําวา “ในครั้งนี้” ออกนะครับ “จะเขารับ 

การสรรหาครั้งใหมนี้ไมได” ซึ่งผมก็มีเหตุผลอยูวา เรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคญั แลวกเ็คยผานสภา 

มาแลวดวย มเีหตุการณอยูจริง ๆ แลวผมก็เห็นดวยกบัมาตรา ๑๓ ของ พ.ร.บ. ฉบบันี้อยูแลววา  

มาครัง้ที่ ๑ แลวไมผานความเหน็ชอบของวุฒิสภาจะมาครั้งที ่๒ ไมได แตผมอยากจะขออนุญาตวา15 

ผมเหน็ดวย จรงิ ๆ เห็นดวย แตก็ยังเห็นตางอยูบาง คืออยากใหครอบคลุมใหมากกวานี ้ 

เพราะอยากใหนํามาใชกบัผูที่เคยมาสมคัรแลวไมผานมาในอดตีจะมาสมัครตามอันนีไ้มได ก็อาจจะมี

นะครับ บางทานอาจจะพูดวาไปกระทบสิทธิสวนบคุคลเขาหรือเปลา จะไปตดัสิทธเิขาหรือเปลา  

ซึ่งผมเองกม็องวา หากบุคคลผูที่ในอดตีเคยกระทําความผิดประพฤติมิชอบมา หรือเคยถูกกลาวหา

ในเรื่องไดรับผลประโยชนโดยประพฤติมิชอบ หรือเคยถกูผูใตบังคับบญัชาประเมนิวาไมแนใจ 20 

ยกตัวอยางเปนตน แลวบุคคลผูนั้นจะมาสมัครในครัง้นี ้ผมวาไมควร คนท่ีเคยทาํความผิดแลว 

แมมาประพฤตติวัใหมแตในอดีตก็เคยผิดอยู ผมวาฉบบันี้ควรจะครอบคลุมไปถงึในอดีตดวย  

ก็อยากจะเรียนเพ่ือกรุณาทราบวาควรจะครอบคลุมถึงในอดตีดวยวาคนที่เคยสมคัรเขารบัการ 

สรรหามาแลวไมผาน จะมาสมัครใหมอีกผมวาก็ไมควรอยางย่ิงครับ ขออนุญาตครบั 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการชี้แจงครับ 25 

   นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ

กระผม อรรถสิทธิ์ กรรมาธกิารนะครับ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงวา คณะกรรมาธิการไดพิจารณา

คําแปรญตัติของทานพลเอก มารตุ แลว คืออยางแรกเลยที่อยากจะกราบเรียนก็คือวา

คณะกรรมาธิการไดพิจารณาโดยใชมาตรฐานเดียวกบั พ.ร.ป. กกต. ซึง่ไดผานการพิจารณาของ 
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๑๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         ศรัญญา  ๕/๔ 

 

สภาแหงนี้ไปแลว คือไดพิจารณาวาในกรณีท่ีจะเกดิวาวฒุิสภาไมใหความเห็นชอบบคุคลใด 

ในทางขอเท็จจรงิก็อาจจะเกดิไดในหลายกรณี ยกตวัอยางอยางเชน ในวนัท่ีทานเขารบัการสรรหา 

ทานอาจจะเปนผูที่มีคณุสมบัติหรือประสบการณยังไมครบจํานวนปตามที่กฎหมายนี้กําหนดเอาไว -- 5 

 

          -  ๖/๑ 
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๑๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                                                                           สุชาดา  ๖/๑ 

 

หรือในกรณีอืน่ ๆ อีก เชน ทานมีพฤติการณไมเหมาะสม หรือในอีกกรณีหนึง่ก็คือวาทานมบีุคคล 

ซึ่งมคีวามรูความสามารถและประสบการณที่เหมาะสมกวาทาน ณ ขณะนั้น เพราะฉะนั้นกรณีที่

บุคคลใดไมไดรับความเหน็ชอบจากวุฒิสภาก็อาจจะเกดิขึ้นโดยที่ไมใชความผิดของบคุคลทานนั้น 5 

เพราะฉะนัน้กรณีที่เมือ่ทานไมผานแลวจะไปตดัสิทธิทานในการเขารับการสรรหาในครั้งอืน่ ๆ  

อีกตลอดไปกด็ูเหมือนวาจะเปนการไปกระทบตอสิทธิของบุคคลทานนั้นมากจนเกนิไป ดวยเหตนุี้เอง 

ทางคณะกรรมาธิการจึงมไิดแกไขตามที่ทานพลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห ขออนญุาตที่ไดเอยนาม 

ไดแปรญัตติมาครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :  ทานพลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห ตดิใจอะไร10 

หรือไมครับ ยังตดิใจอยูเดี๋ยวกราบเรียนไดครับ 

  พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห   :   กราบเรียนทานประธานครบั ผมวาทานผูแทน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทานยังตอบไมชัดเจนที่วาไปกระทบสิทธ ิกระทบสิทธหิมายถงึ

บุคคล คือในหนาทีแ่ละอํานาจของผูตรวจการแผนดนิ ผมวาเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะฉะนั้น 

การพิจารณาสรรหาคนที่จะมาเปนตองเปนคนท่ีคลีน (clean) จริง ๆ คนที่สะอาดจริง ๆ ที่จะเขามา15 

ทําหนาท่ีตรงนี ้ถาในอดีตบคุคลผูนัน้เคยถูกกลาวหาหรอืมาถงึวฒุิสภาแลวไมไดรับความเหน็ชอบ

ดวยเหตุผลตาง ๆ นานา ตามที่ผมไดเรียนแลวไมวาจะเปนเรือ่งการทุจรติคอรรปัชนัเรื่องการถูก

ประเมินจากผูใตบงัคบับัญชาวาไมแนใจในพฤติกรรมของบุคคลผูนี้แลวสภากไ็มใหความเห็นชอบ 

บุคคลผูนี้จะสมคัรเขารบัการสรรหาใหม ผมวาไมควรอยางย่ิง เพราะวาตาํแหนงพวกนี้เปนตําแหนง

ที่มีความสําคญั ขออนุญาตครับ 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารชี้แจงอกีสักครั้งหนึ่งครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :  ขออนุญาตทานประธาน 

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการครับ ตองเรียนทานพลเอก มารุต 

ปชโชตะสิงห ขออนุญาตที่เอยนาม คือในกรณีของคําแปรญตัตท่ีิทานขอสงวนคําแปรญตัตนิั้น  

พอลักษณะการแกดังกลาวเสร็จแลว กลายเปนเรื่องกรณี ถาผูซึ่งเคยไมไดรับความเห็นชอบจาก25 

วุฒิสภา ไมวาคราวใดกต็ามก็จะเขารับการสรรหาอีกไมไดนั้น ตองลองคดิถึงขอเท็จจริงที่เกดิกบั 

ขอกฎหมายประกอบกันไปดวยวา ในกรณีทีวุ่ฒิสภาจะไมใหความเหน็ชอบแกบุคคลใดกรณีใดนั้น  

มีไดทัง้หลายกรณี มตีั้งแตกรณีที่สําคญัและกรณีไมสําคัญ เชน กรณีที่เขาผิดพลาดในเรื่องของการ

นับอายุในเรื่องของการดํารงตําแหนง หรือกรณีตามเงื่อนไขในมาตรา ๑๐ (๑๘) เชน เขาเคยเปน 

 30 



๒๐ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                                                                           สุชาดา  ๖/๒ 

 

สมาชิกทองถิน่ สมาชิกรฐัสภา ซึ่งตองเกนิกวา ๑๐ ปแลวถึงจะสมัครได แตเขานับระยะเวลาผิด 

เขาเลยไมไดรบัความเห็นชอบในคราวนั้น แตภายหลังเขาเกินกวา ๑๐ ปแลว เขาจะมาสมัคร 

ก็ไมนาจะเปนเหตุอะไรที่จะบอกวา เมื่อเขาไมไดรับความเหน็ชอบคราวกอนเนือ่งดวยเหตุเชนนี้ 5 

ซึ่งเปนเหตุทีเ่รื่องของความผิดพลาดทําใหเขาไมสามารถเขารับการสรรหาไดอีก ซึ่งควรจะเปนเรือ่ง

ของกระบวนการสรรหาตองพิจารณาจากคณุสมบตัิลักษณะตองหามและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่

ประกอบกนั เพียงแตในมาตรา ๑๓ เพ่ือใหการสรรหานัน้เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องไป เพราะฉะนั้น

ในกรณีทีวุ่ฒิสภาไมไดใหความเหน็ชอบแกบุคคลรายใดในการสรรหาคราวนั้น ก็จะมาเขารับ 

การสรรหาในคราวใหมสําหรับครัง้นัน้ไมไดเทานั้นเอง เพ่ือไมใหเกดิวามาซ้ําแลวซ้ําอีกในกรณีที ่10 

ไมไดรบัความเห็นชอบ แตถาในคราวตอไปถาเปนกรณีทีเ่ขากลับมามีคุณสมบัติลักษณะตองหาม 

หรือเชนเขาถกูกลาวหาแลวในกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการทางกระบวนการยุตธิรรม 

หรือกระบวนการทางปกครองตาง ๆ เขาสามารถพิสูจนตัวเองไดแลววาเขาไมไดถูกกลาวหาเชนนัน้

จริง เขาเปนผูบริสุทธิ์ การทีแ่ควฒุิสภาไมไดใหความเหน็ชอบเพราะวามีเหตขุัดของเพียงลักษณะ 

ในขณะนัน้ จนทําใหเขาเสียสิทธิตาง ๆ ที่เขาจะตองดําเนินการสามารถมีสิทธิเขารับการสรรหา 15 

ในคราวตอไป เมื่อเขาไมมเีหตุเชนนั้นอีกแลวก็เปนเรื่องที่ไมสมควร เพราะฉะนัน้ในกรณีเชนนี้เอง

คณะกรรมาธิการวิสามญัทีพิ่จารณารางนี้จึงเหน็วากรณีที่ทานพลเอก มารุต เสนอมานัน้นาจะทําให

สิทธิในเรือ่งสมคัรเขารบัการสรรหาผูตรวจการนัน้ของบคุคลแตละบุคคลนั้นไดเปนการถูกจํากดั 

ลงไป ซึง่ในแตละเหตุอาจจะไมใชเหตุที่เปนเรื่องสมควรที่จะตองตดัสิทธเิขาไป เพราะฉะนัน้แลวก็ให

เปนขอเท็จจรงิแตละกรณี ๆ ไปในการพิจารณาโดยกระบวนการสรรหาและคณะกรรมการสรรหา20 

เอง รวมท้ังในเรื่องของวุฒิสภาที่จะมีความนาเชือ่ถือในการที่จะพิจารณากล่ันกรองบุคคลที่จะไดรับ

การเปนผูตรวจการแผนดนิตอไป เพราะฉะนัน้คณะกรรมาธิการจึงยืนไวในมาตรา ๑๓ เชนนีค้รับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห ยังตดิใจ

หรือไมครับ คือเทาที่ผมฟงสรุปไดวาคนทีเ่คยไดรบัความเห็นชอบจากวฒุิสภาในครั้งอื่น ๆ กม็ี 

หลายประเภท มีท้ังประเภทที่ทานพลเอก มารุต พูดก็อาจจะมี เขาไมเห็นชอบเพราะเหตไุมดี  25 

แตทีเ่ขาไมเห็นชอบเพราะเหตุอืน่ก็ม ีเมือ่เขาแกไขส่ิงเหลานั้นไดแลวก็ไปตดัสิทธเิขาไมสมควรครับ 

ทานยังติดใจอยูเดี๋ยวจะไดลงมต ิรอลงมติครบั เชญิเลขาธิการตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ  (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธกิารสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ)  :   “มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๖ มีการแกไข”  30 



๒๑ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                                                                           สุชาดา  ๖/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :  มาตรา ๑๖ มีการแกไข แกไขเรื่องการรับ 

เบี้ยประชุม ไมมีผูสงวนคาํแปรญตัต ิสมาชิกอภิปรายไดในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  

เชิญทานวัลลภ ขอโทษทีและทานขางหลังอกีคน 5 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ 

ตังคณานุรกัษ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ความจรงิกฎหมายฉบับนี้เชื่อมโยงไปถึง 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึง่ก็อยูในมอืของผม 

ฉบับนี้ คือดกูฎหมายฉบบันีก้็จะดคููกันไปวาฉบับเดมิเขียนอยางไร ฉบบันี้เขียนอยางไรเพ่ือวา 

จะไดสอดรับไปกนัทั้ง ๒ ฉบบั บังเอิญฉบบันี้เขียนไดดี แลวแกไขไดดีคือวาใหประธาน 10 

หรือกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและคาตอบแทนอื่น อันนี้เขยีนที่ดแีลวแกไดดี แลวที่ดีก็คือวา 

แกจากไมต่ํากวาอตัราสูงสุดเปนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง อนันีผ้มวาแกไดดี ผมรับได แตขอประทาน 

อนุญาตทานประธานเล็กนอยเพ่ือบันทึกไวในท่ีประชุม เนื่องจากกฎหมาย กกต. ไมไดเขียนเรื่องนีไ้ว 

ชุด กกต. จะไดรับเบี้ยประชมุอยางไร พวกกรรมการและประธานกรรมการสรรหามาเกิดในฉบับนี ้

ทานชวยตอบผมหนอยจะแกอยางไร เกิดความลักล่ันกนั ๒ ฉบับขึน้มา ทานตอบเปนหลักฐานไว 15 

อาจจะมปีระโยชนไปถึง กกต. ที่มกีารสรรหาดวย ไมอยางนัน้จะเสียสิทธิครบั ฉบบันี้ไดสิทธ ิ

ฉบับนั้นเสียสิทธิ ขอประทานอนญุาตทานประธาน แตอยากจะไดรบัคําตอบจากทาง กรธ. ดวย 

ขอบคุณครับ                                 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวฟงทานพลเอก สิงหศึก  สิงหไพร 

ไมทราบทานมีประเด็นอยางไรจะใหหรอืไมให 20 

  พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร   :   กราบเรียนประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิในมาตรา ๑๖ 

นั้นไดพูดถึงวาคณะกรรมการสรรหาไดรบัเบี้ยประชมุ สําหรับเบี้ยประชมุที่กําหนดใหนั้น 

ตามรางเดิมนั้นไดเขียนไววา ไดรับเปนรายครัง้มาประชมุในอัตราไมต่าํกวาอัตราสูงสุด 

ที่ทางราชการเคยกําหนด สําหรับคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใด อันนี้เปนตามรางเดิม 25 

ซึ่งผมคิดวาผูที่รางมานัน้ก็คงจะเห็นไดวาใหสอดคลองกบัคณะกรรมการองคกรอิสระอื่น ๆ 

ที่จะตองสอดคลองคลายคลึงกัน แตเมื่อกรรมาธิการไดไปปรับแกวาไมนอยกวาก็ยังเขาใจได 

แตไมเขาใจตรงทีว่า ไมนอยกวากึง่หนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ 

ขาราชการรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภาไดรับในแตละเดือนแลวแตกรณี --    

- ๗/๑     30 



๒๒ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ           สํารวม  ๗/๑ 

 

ส่ิงที่ผมสงสัยนั้นกค็ือวา ไดรบัเงินในแตละเดือนนัน้เปนอยางไร ถาในแตละครั้งนั้นกพ็อเขาใจได 

แตพอบอกวาไดรับตามระเบียบขาราชการรฐัสภาไดรบัในแตละเดือน ซึง่อันนี้ผมกต็องขอคําอธิบาย 

จากคณะกรรมาธิการวาที่ทานแกไข คณะกรรมการสรรหาตองไดรบัอัตราเบี้ยประชมุไมนอยกวา 5 

กึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการขาราชการรัฐสภาที่ไดรับในแตละเดอืน 

ตรงนี้ในแตละเดือนผมไมเขาใจวาอยูเกณฑตรงไหนอยางไร แลวจะไปไมสอดคลองกบั 

คณะองคกรอิสระอื่น ๆ หรอืไมอยางไร กต็องขอคําอธบิาย ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมในฐานะที่อาจจะตองกําหนดในขณะนี ้

ก็มีปญหาถามวา ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง แนนอนขัน้ต่าํไมนอยกวากึง่หนึ่ง แลวเกนิไปมาก ๆ ไดไหม 10 

คงไมทําหรอก ถามไววาทางกฎหมายตีความไดอยางนัน้หรือเปลา ก็จะกราบเรียนใหทราบวารูสึกวา

กรรมการขาราชการรัฐสภา ผมขออนุญาตชีแ้จงแทน กรรมการขาราชการรฐัสภาไดรับเบี้ยประชุม 

เปนรายเดอืน เดอืนละ ๑๖,๐๐๐ บาท แตประชุมตองเดือนละ ๑ ครั้ง หรือมากกวานั้น จะประชมุ

มากกีค่รั้งก็ตาม ๑๐ ครั้ง ก็ได ๑๖,๐๐๐ บาท อันนี้ก็ชีแ้จงไดแลวครบั คณะกรรมาธกิารชีแ้จง 

หลายประเด็นประเดน็ทานวัลลภก็จะสรุปใหฟงวา แลว กกต. ไมไดกําหนดใหเขา จะแกไขเยียวยา15 

ใหเขาอยางไร ทานวัลลภเหน็ดวยใชไหมครบัวากําหนดอยางนี ้ สวนทานสิงหศึกนัน้สงสัยวา 

เปนรายเดอืนนี้เปนอยางไร ผมอธิบายใหทานสิงหศึกฟงแลว ทีนี้คณะกรรมาธิการจะวาอยางไร  

เชิญชีแ้จงครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ กระผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธิการ เรียนอยางนี้ในเรื่องของ 20 

คาเบี้ยประชมุสําหรับกรรมการสรรหานี้ เนื่องจากในการทําหนาที่ของกรรมการสรรหาเปนหนาท่ี 

สําคัญที่จะตองคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสม ตองกล่ันกรองเพ่ือจะเสนอใหแกวฒุิสภาเหน็ชอบ  

เพ่ือจะนําขึ้นแตงตัง้เปนกรรมการในองคกรอิสระตอไป เพราะฉะนัน้คาตอบแทนในลักษณะนี้ 

จึงควรจะมคีาตอบแทนในลักษณะที่สมควรที่จะใหแกกรรมการคณะกรรมการสรรหา ซึ่งในกรณีนี้ 

ก็ไดมาเทียบดวูาในการดําเนินการซึ่งอยูในกรณีเปนลักษณะของการดําเนินการนั้น แลวมีฝาย25 

เลขานกุารคือสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา จึงเหน็วาการนํามาเทียบเคียงกบัคณะกรรมการของ ก.ร.  

ขออนญุาตเรียกชื่อยอ ของ ก.ร. คณะกรรมการขาราชการฝายรฐัสภา ตามกฎหมายรัฐสภา 

นาจะเปนการเหมาะสม แตเนื่องดวยกรรมการ ก.ร. นัน้ จะเปนการประชุมเหมาจายเดือนละ  

๑ ครัง้อยางนอย แตประชุมกี่ครั้งใน ๑ เดือนก็จะเหมาจายในครั้งนั้นอยางที่ทางทานประธาน สนช.  
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๒๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ           สํารวม  ๗/๒ 

 

ไดชีแ้จงเมื่อสักครู แตในกรรมการสรรหานัน้ในการพิจารณามีระยะเวลาจํากดั ซึ่งอาจจะตองมีการ

ประชมุมากกวา ๑ ครั้ง ก็จึงบอกวาในการจายนัน้ก็ใหจายเปนรายครัง้ แตจะไดจํานวนเทากับที ่ก.ร. 

ไดนั้นกเ็หน็วาไมสมควร  เพราะวาทําใหมากจนเกนิสมควร ก็บอกวาตองลดลงมาอยางนอยกึง่หนึ่ง5 

ในการพิจารณา แลวก็กําหนดลงไปวาจะสมควรที่เทาไร แตตองไมเกนิเรท (rate) เพดานของ ก.ร. 

ที่รับอยู แลวก็ใหจายเปนรายครั้งสําหรับการประชุมในการพิจารณาเพ่ือการสรรหา ก็จะทําให 

การทํางานและเบี้ยประชุมคาตอบแทนนัน้ก็เหมาะสมแกการทํางานของคณะกรรมการสรรหา 

ที่จะสรรหาบคุคลเขาเปนองคกรอิสระ สําหรับกรณีที่ กกต. ไมไดเขียนไวนั้น จริง ๆ แลวถาไมได

เขียนไวแลวก็จะกลับไปสูวาเมื่อเปนกรรมการตามกฎหมายแลวควรจะจายในอัตราเทาไร  10 

ซึ่งคงจะตองกลับไปเทียบเคยีงที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเบี้ยประชุมของกรรมการที่จะแบง

ประเภทของกรรมการออกไป อันนั้นเปนกรณีทีก่ระทรวงการคลังก็จะตองดวูาสมควรที่จะจาย 

ในระดับของกรรมการประเภทใด แตเมือ่ในกฎหมายฉบับนีม้าเขียนแลวในองคกรอิสระตอ ๆ ไป 

ก็จะเขียนลักษณะทํานองนี ้ก็จะกลายเปนมาตรฐาน อยางนอยเปนมาตรฐานเกณฑเบื้องตนในการ

พิจารณาท่ีจะตองจาย เพราะวาการจายเบี้ยประชุมก็คงจะตองนํามาจากเงินของท่ีกระทรวงการคลัง15 

จัดสรรให เพราะฉะนัน้ในเรือ่งของ กกต. ก็จะเปนเรื่องที่จะตองไปพิจารณา กระทรวงการคลัง  

ก็ตองพิจารณาวา เมื่อคณะกรรมการสรรหาในระดบัขององคกรอืน่ ๆ ที่มีเขียนไวในกฎหมาย 

กําหนดเกณฑไวลักษณะนี้ การจายของ กกต. ซึ่งเปนไปตามเบี้ยประชมุ ซึ่งก็จะมีเกณฑลักษณะ

ทํานองเดียวกัน เพียงแตจะแบงออกตามระดับวาในเกณฑเทาไร ก็จะเทียบเคียงเพ่ือจะจาย 

ในสัดสวนลักษณะเดียวกนั เพราะฉะนัน้ตรงนี้ก็คงจะเปนประเด็นที่เพียงแตวากระทรวงการคลัง 20 

ก็จะนําไปพิจารณาเพ่ือจายคาตอบแทนหรือเบี้ยประชุมตรงนี้ใหแกคณะกรรมการสรรหาในชุดของ 

กกต. ตอไป แตในกฎหมายฉบับอืน่ องคกรอิสระฉบับอืน่ในเรือ่งของการจายเบี้ยประชุม 

หรือคาตอบแทนสําหรับกรรมการสรรหาก็จะเขียนไวทํานองนี้ตอไปเชนเดียวกันหมด สวนในเรื่อง

ของการจายท่ีทานสิงหศึกไดสอบถาม ก็ชีแ้จงเมื่อสักครูแลวครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมเรียนหารือคณะกรรมาธิการวา  25 

กําหนดไปเลยไมไดหรือครับวา ในอัตรากึ่งหนึง่ของประธานกรรมการหรอืกรรมการ  

ในคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา เพราะวาอตัราเบี้ยประชุมของ ก.ร. ก็เปล่ียนแปลงไป สวนมาก 

ก็ขึ้นทีละนดิ ๆ ถาบอกวาอตัรากึ่งหนึ่งเลยก็จะหมดเรื่อง ผมกม็ีปญหาอกีประการหนึ่งก็คอืวา  

บทมาตรา ๑๖ คงจะใชอยางเรว็คือประธานวฒุิสภากําหนดได เพราะประธานวฒุิสภาไมไดเปน 
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๒๔ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ           สํารวม  ๗/๓ 

 

กรรมการสรรหา แตถาผมกาํหนดเปนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ผมเปนกรรมการสรรหา  

การกําหนดขัดตอผลประโยชนของตนเอง ทีนีเ้สียหายไหมถาจะบอกวากึ่งหนึง่ของคณะกรรมการ

หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหา เชญิทานพลเอก สิงหศึก  สิงหไพร ครบั 5 

  พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร   :   ขอบคุณทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

ผม พลเอก สิงหศกึ  สิงหไพร กรรมาธิการ สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิกต็องขอขอบคณุ 

ที่ทานประธานไดกรุณาขยายความและใหคําแนะนํา และทานกรรมาธกิารไดอธิบาย แตผมเอง 

ก็ยังตดิใจอยูวาการทีเ่ขียนลงในพระราชบญัญตัินัน้ก็คอืวาคอนขางจะเบ็ดเสร็จและมั่นคงใชไป 

อีกนาน แตวาระเบียบขาราชการรฐัสภานัน้แกไขไดโดยรัฐสภา และโดยประธานรัฐสภานั้น 10 

ก็มีสวนไดเสียในการที่เปนคณะกรรมการสรรหาดวย อนันี้ผมไมทราบวาจะขัดประการใด  

และระเบียบนัน้อีกประการหนึ่งก็แกไขไดตลอดเวลา ดงันั้นก็อยากจะขอความกรุณาวา ในการท่ี

ทานแกไขวา ไมนอยกวานั้นผมเหน็ดวย แตวาที่ทานตดัออกอัตราสูงสุดท่ีทางราชการเคยกําหนด

สําหรบัคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใด ผมก็ยังอยากใหคงไวกลับไปอยูรางเดมิ เพราะวา 

ทานก็บอกวาจะไปแกไขพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญอืน่ ๆ นั้นใหสอดคลองกัน แตวา15 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับที่ผานมาละทานไดแกไขอยางนี้หรือไมอยางไร อันนี้จะเกดิ

ความลักล่ันกันหรือวาเหล่ือมลํ้ากันหรือไม ตองถามอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

 

          - ๘/๑ 
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๒๕ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ            สิรพิรรณ  ๘/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เรียนทางคณะกรรมาธกิาร เพราะวา 

กรรมาธิการจะใชบทนีเ้ปนบทหลักในกรรมการสรรหาชดุตอ ๆ ไป กน็าจะเอาเสียใหเคลียร (clear)  

เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ พูดกนัใหเคลียร 5 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เห็นพองกับทานประธานวาเปนบทหลักท่ีจะตองไปปรับกบักฎหมาย 

ฉบับอืน่ท่ีจะตามมา แตวาโดยหลักที่ทานแกผมเหน็ดวย ผมไมตดิใจ เพียงแตวาถาจะเขียนใหชัดวา 

กึ่งหนึ่งอะไรผมกไ็มตดิใจนะครับ แตส่ิงท่ีทานผูแทนของคณะกรรมาธิการหรือทาง กรธ. ไดตอบวา 

จะใชสําหรบัไปเปนหลักใหกับ พ.ร.ป. ฉบับอืน่ ๆ ตอไป ทีนี้ที่พูดเมื่อสักครูขอใหคณะกรรมาธิการ 10 

ตั้งเปนขอสังเกตไดไหมครบัวา ในฉบบัที่ผานมาแลว โดยเฉพาะ พ.ร.ป. กกต. ขอใหยึดหลักตาม

กฎหมายนี้ดวย มเิชนนั้นเดีย๋วบอกวากระทรวงการคลังไปคดิอะไรใหม เกิดไปคนละทางเขามา 

ไมตรงกนัอนันี้จะยุงกับทุกฉบับที่เหลือ กต็ั้งขอสังเกตเสีย ผมวาก็ไมนาจะมีอะไรเสียหาย  

เพราะถาทําอยูแลวเจตนาเปนอยางนั้นอยูแลว กช็วยแกกลับไปตรงโนนตัง้ขอสังเกตวา  

เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะเปนหลักในการพิจารณาเรื่องเบี้ยประชุมของประธานและกรรมการ 15 

สรรหาแลว กข็อใหใชเปนหลักเกี่ยวกับการแจกเบี้ยประชุมใหแกกรรมการตามกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญทกุฉบับเหมือนกัน ก็จะโยงไปถึงฉบับ กกต. ไดดวย ขอบคุณทานประธานครบั 

เปนขอเสนอตัง้เปนขอสังเกตทายพระราชบญัญตัิ ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   สําหรับ กกต. กท็างคณะกรรมาธิการ 

คงไมมีปญหาจะตัง้ขอสังเกตให สวนเรื่องนี้จะทาํใหเคลียรไดระดับไหนเดี๋ยวชี้แจงอกีที 20 

เพราะทานสิงหศึก  สิงหไพร ก็ยังสงสัยอยู เชญิกรรมาธกิาร 

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน 

ที่เคารพครับ ผม อรรถสิทธิ ์ กนัมล ในฐานะกรรมาธกิาร ขออนญุาตกราบเรียนชี้แจงวา 

ที่ทางคณะกรรมาธิการไดแกไขตัวอัตราเบี้ยประชุม ในประการแรกเลยคําวา “อตัราสูงสุด 

ที่ทางราชการเคยกําหนดสําหรับคณะกรรมการคณะหนึง่คณะใด” คือเทาท่ีตรวจสอบพบ 25 

ขณะนีท้ี่กําหนดเบี้ยประชมุสูงสุดและกาํหนดเปนรายครั้ง กค็ือคณะกรรมการตามกฎหมาย 

รวมทนุ ซึ่งอตัราที่กําหนดกค็ือครัง้ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึง่ในชั้นการพิจารณายกรางของ 

กรรมการยกรางรัฐธรรมนญูก็มองวาเปนอตัราที่อาจจะสูงเกินไป คราวนี้ถามวาอัตราแคไหน 
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๒๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ            สิรพิรรณ  ๘/๒ 

 

ที่จะสมควรกาํหนดใหแกคณะกรรมการสรรหา ก็มาพิจารณาลักษณะที่จะเกี่ยวของหรือใกลเคียง 

กับการปฏิบตัิหนาที่ของกรรมการสรรหาและเกี่ยวของกบักิจการงานสภาก็คอืกรรมการ ก.ร. 

ซึ่งในสวนเบี้ยประชุมของ ก.ร. เองเปนอัตราเหมาจาย ๑ เดือน ไมวาประชมุกี่ครั้งประธาน ก.ร. 5 

จะได ๒๐,๐๐๐ บาท กรรมการอืน่จะไดเดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท ในชั้นการยกรางกเ็ลยดูวา 

เพราะฉะนัน้อตัราขั้นต่ําเมื่อเทียบเคียงทีค่ณะกรรมการสรรหาควรจะไดรับต่ําสุด ทานประธาน 

ก็คือครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท สวนกรรมการทานอืน่กค็ือครั้งละ ๘,๐๐๐ บาท สวนวาทําไมถึง 

ไมกําหนดเปนอตัราตายตัววาคืออตัรากึง่หนึ่งของอตัราที่กําหนดของ ก.ร. ก็เนื่องจากวา 

ในการปฏิบัตหินาที่ของกรรมการสรรหาเอง อาจจะตองไปพิจารณาความยากงายหรือภาระ 10 

ในการปฏิบัตหินาที่วาจริง ๆ แลวคาตอบแทนทีท่านควรจะไดรับกับภาระหนาท่ีที่ทานตองปฏิบตั ิ

ตาม พ.ร.ป. ฉบบัตาง ๆ จรงิ ๆ แลวเพ่ือความยืดหยุนคอืขั้นต่ําการันตวีาตองไดตามท่ีกําหนด 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง แตถาเกดิวาในภาระความรบัผิดชอบของทานมากกวาก็ยังมีชองทางที่จะ 

สามารถกําหนดอตัราเพ่ิมเพ่ือใหสอดคลองกบัภาระหนาที่ของทานได ก็ขออนุญาตกราบเรียน 

ที่มาครบั  15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการยืนนะครับ  

 

ทานสิงหศึก  สิงหไพร อยากใหกลับไปรางเดิม 

หรือไมตดิใจแลว เชิญครับ 

  พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 20 

พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ไมตดิใจครบั กต็องขอขอบคุณ 

กรรมาธิการไดชีแ้จงไดชดัเจน ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ เชิญเลขาธกิารตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๗ ไมมกีารแกไข 25 

มาตรา ๑๘ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๘ มีการแกไข ตัดคําวา 

“ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน” ไมมีผูสงวนคําแปรญัตติ สมาชิกอภิปรายได มีทานใดจะอภิปราย

หรือไมครับ ตอนนี้ผมไมมชีือ่ขึ้นเลย ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครับ 
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๒๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ            สิรพิรรณ  ๘/๓ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานท่ีเคารพครบั สมชาย  แสวงการ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอถามกรรมาธิการในการแกมาตรานี้วรรคทายเพ่ือใหเกิด 

ความกระจางชัดเจนจากเดมิบอกวา “ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที ่5 

ตําแหนงวางลง”  ทานตดัคาํวา “ใหแลวเสรจ็” ออก หมายความวา ใหดําเนินการภายใน ๙๐ วนั 

นับแตวันทีต่ําแหนงวางลง ไมจําเปนตองแลวเสร็จใชหรอืไม เพราะวาในกระบวนการสรรหา 

ที่ กรธ. ออกแบบมานีม้ีขอจํากัดเรื่องการเลือกในแตละครั้ง แลวถาไมไดจํานวนกต็องยกเลิก 

แลวกไ็ปเริ่มสมัครใหม แลวก็รับใหม อนันี้ความหมายทีผ่มตองการใหบันทึกไวใหชดัเจน  

ไมอยางนั้นกรรมการสรรหาก็จะมีปญหาเรื่องความผิดวาดําเนินการไมแลวเสร็จ หมายความวา 10 

ใหดําเนินการภายใน ๙๐ วนั ถาไดก็ โอ.เค. ถาไมไดก็ไปรับสมคัรใหมตอไปเรื่อย ๆ ใชหรือไม 

ขออนญุาตเรียนถามครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการ ในการแกไขของคณะกรรมาธิการก็จะเปนลักษณะ15 

เดียวกับที่ทางทานสมชาย  แสวงการ ขออนญุาตทีเ่อยนาม ไดยกขึน้ แลวกเ็พ่ือใหสอดคลองกับการ

ที่ไดมีการแกไขในพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งทีค่ราวนัน้ 

มีขอสังเกตลักษณะเชนเดียวกัน เพราะวาเกรงวาในการสรรหานัน้ถามีเหตุท่ียังไมไดเกิดขึ้นแลวจะ

รับกนัอยางไร เพราะฉะนั้นถา ๙๐ วัน ก็คือถามีเหตุที่จะตองดําเนนิการสรรหาใหมก็นับในเรื่องของ

การสรรหาในครัง้นัน้เพ่ือใหแลวเสร็จใหไดผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือที่จะไดรับการแตงตั้งตอไป  20 

ตามรอบระยะเวลา ๙๐ วนั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เคลียรนะครับ 

สรรหาแตละรอบกค็ือตองใหเสร็จภายใน ๙๐ วนั บางทีเสร็จกอนแลวสรรหาไมได 

ก็ตองนับใหมถกูตองหรือไมครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :  เขาใจถูกตองแลวครบั จะไดบันทึกไว ขอบพระคุณ 25 

ทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญเลขาธิการตอครับ 
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๒๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ            สิรพิรรณ  ๘/๔ 

 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๓๑ 

ไมมีการแกไข  หมวด ๒ การดาํเนนิการตามหนาท่ีของผูตรวจการแผนดนิ ไมมีการแกไข 5 

มาตรา ๓๒ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๓๓ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๓๓ มีการแกไขเพ่ิมเติมคําใหชดัเจน 

คําวา “ส่ังการ” ไมมีผูสงวนคําแปรญตัติ มีทานใดจะอภิปรายหรือไมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั เชญิเลขาธกิารตอครับ 10 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๓๖ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๓๖ มีการแกไขใน (๓) ตดัคําวา 

“มิชอบ” ออก ไมมีผูสงวนคาํแปรญตัต ิมีทานใดจะอภิปรายหรอืไมครับ ทานธานี  ออนละเอียด 15 

เชิญครับ 

  นายธานี ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม นายธานี  ออนละเอียด สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหงชาติ คือในมาตรา ๓๖  

เปนเรื่องทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิใชอํานาจในการดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ ถาผูตรวจการแผนดนิเขาพิจารณาแลวเห็นวา 20 

ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมเรือ่งใดเปนเรื่องเฉพาะตัวรายกรณีหรือเปนเรือ่งที่อยูในหนาที ่

และอํานาจของหนวยงานของรัฐที่จะขจัดความเดือดรอนหรอือํานวยความเปนธรรมไดตามอํานาจ

หนาทีแ่ละอํานาจของหนวยงานนั้นแลวใหดําเนนิการได ------------------------------------------------- 

 

          -  ๙/๑ 25 

 

   

 

           

 30 



๒๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         มิ่งขวัญ  ๙/๑ 

 

ซึ่งใน (๓) ก็ใหในกรณีทีไ่มปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบตัินอกเหนือจากหนาที่ของตน ทีนีท้าง

คณะกรรมาธิการไปตดั “มิชอบ” ออก ก็เหลือแตการทุจริต อันนี้ก็ไมทราบเหตุผลในการที่

คณะกรรมาธกิารไปตดัคาํวา “มิชอบ” ออก ความจริงแลวนาจะเติมคําวา “เปนเรื่องเกี่ยวกับการ5 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ” ๒ ประการ เพราะวาทางผูตรวจการแผนดินสามารถที่จะมอบหมาย  

ในกรณีที่ไมปฏิบตัติามกฎหมายสามารถจะมอบสงเรือ่งใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจรติแหงชาต ิป.ป.ช. คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไมมีเรื่อง 

ความประพฤตมิิชอบจริงอยู แตในคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ในมาตรา ๓ พ.ร.บ. ป.ป.ท. ที่เขาเรียกกนัมาตรา ๓ ในบทนิยามศัพท ยังมีบทนิยามคําวา “ประพฤติ10 

มิชอบ” ซึ่งหมายถงึใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาทีเ่ปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง  

ยังมีบัญญัตไิวในกฎหมายของ พ.ร.บ. ป.ป.ท. คราวนี้ทางกรรมาธิการไปตดัคําวา “โดยมิชอบ” ออก 

ประพฤติมิชอบ ความจริงตองเตมิคําวา “ทุจรติและประพฤติมชิอบ” ไปตัดคาํวา “มิชอบ” ออก  

ก็เลยจะมปีญหาวาตอไปนี ้ป.ป.ท. ก็ด ีหรือวากรณีพบเห็นการประพฤติมิชอบ ไมใชเปนเรื่องทุจริต 

เปนเรื่องประพฤติมชิอบ ซึ่งมีฐานความผิดแตกตางกัน ซึ่งในมาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา 15 

ก็เขียนไว ๒ องคประกอบความผิด ในเรื่องของการทุจรติ การปฏิบตัหินาทีห่รือละเวนการปฏิบัติ

หนาทีโ่ดยมิชอบ และก็การปฏิบัตหินาทีโ่ดยทุจริตแยกตางหากออกจากกัน ทีนี้ทาง

คณะกรรมาธกิารไปตดัคาํวา “โดยมิชอบ” ออก จะกลายเปนเรื่องทีว่าตอไปนี้ ป.ป.ท. เขาไมตอง 

มาดูมิตขิองความประพฤตมิชิอบแลวหรือ จึงไปตดัคํานีอ้อก กอ็ยากกราบเรียนทานประธานผานไป

ยังคณะกรรมาธกิารสอบถามเหตุผล ขอบพระคุณครับ 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญคณะกรรมาธกิารครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

ขออนญุาตที่ประชุมครับ กระผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียน 

ทานธานี ขออนุญาตที่เอยนาม ใน (๓) ของมาตรา ๓๖ นั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับกรณีท่ีไมปฏิบตั ิ

ตามอาํนาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรฐันัน้ เกี่ยวกบัการทุจรติที่เตมิคาํ “มิชอบ”  25 

เขามาดวยนั้น ตองเรียนอยางนี้ครับวา จริง ๆ แลววงเล็บนี้มุงประสงคกรณีเพ่ือใหเมื่อตองการ

ตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับดาํเนินการในลักษณะทีอ่ยูใน (๓) แลว หากมีเรื่องเกี่ยวกบักรณี 

การทุจรติโดยหลักก็คอืการสงใหแก ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการ แลวก็นาํสงใหแกทางคณะกรรมการ 
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๓๐ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         มิ่งขวัญ  ๙/๒ 

 

ตรวจเงนิแผนดนิเปนผูดําเนนิการตอไป สวน ป.ป.ท. นัน้ตองกลับไปดูในเรื่องของอาํนาจหนาที ่

และอาํนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญฉบบัปจจุบนั ซึ่งอยูในมาตรา ๒๓๔  

ซึ่งตามมาตรา ๒๓๔ ของรฐัธรรมนญูฉบับปจจุบันป ๒๕๖๐ นั้น กําหนดขอบเขตภารกิจของ 5 

ป.ป.ช. ไว คือเรื่องเกี่ยวกับการทุจรติแตเพียงประการเดยีว เรือ่งของการทุจรติ สวนเรื่อง 

ประพฤติมิชอบนัน้จะมิไดเขยีนไวในมาตรา ๒๓๔ อกีนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องเกีย่วกับ 

การทุจรติแลวจะอยูในอํานาจของ ป.ป.ช. สวนกรณีตอไปในเรื่องของ ป.ป.ท. นั้น ป.ป.ท. นั้น 

เกิดขึ้นเพราะวาเพ่ือจะชวยในการที่จะแบงเบาภารกิจของ ป.ป.ช. ในการดําเนนิการทางดาน 

การทุจรติของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐทีเ่กิดขึ้น ซึง่ในมาตรา ๒๓๔ วรรคสอง ก็บอกวา 10 

ในกรณีนี ้ป.ป.ช. อาจมอบหมายภารกิจทีต่ัวเองรับผิดชอบอยูสําหรับการที่จะแบงเบาภาระ 

ในระดับตําแหนงเจาหนาทีข่องรฐัระดบัใดใหแกตัวองคกรอื่นเพ่ือทําหนาทีต่ามหลักเกณฑและ 

เงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎหมายของ ป.ป.ช. ตอไป เพราะฉะนั้นในขอบเขตตอไปของ ป.ป.ช. นั้น 

จะอยูแคเรื่องทุจรติเทานั้น เพราะฉะนัน้ในสวน (๓) ทีม่คีําวา “มิชอบ” ขึ้นมานัน้ ขออนุญาตวา

พิมพเกินครบั สวนเรื่องประพฤติมิชอบนัน้จะไปอยูในเรือ่งของสาระสําคญัโดยการไมปฏิบัติ 15 

ตามขอปฏิบตัิหรือกฎเกณฑตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการที่วางไวสําหรบัสถานะของเจาหนาที ่

ของรฐันัน้ ๆ ซึ่งจะอยูใน (๒) ของมาตรา ๓๖ เพ่ือผูตรวจการสามารถท่ีจะเขาไปดาํเนินการ 

ในลักษณะดังกลาวไดที่จะสอดรบักับองคกรอื่นไดตาม (๒) เพราะฉะนัน้ใน (๓) นี้ เมื่อมุงแต 

เรื่องเกี่ยวกบัการประสานงานกับกรณีของ ป.ป.ช. และ คตง. รวมมาถึงในเรื่องของ ป.ป.ท.  

ในฐานะที่ชวยเหลือ ป.ป.ช. ในการทํางานเกี่ยวกับดานการทุจรติ เพราะฉะนั้นแลวคาํวา “มิชอบ” 20 

อันนี้กรรมาธกิารจึงเหน็วาควรตัดออก เพราะวาไมไดอยูภายในขอบเขตอีกแลว เพ่ือจะให (๓) นั้น

เกิดความสมบรูณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานใดยังติดใจไหมครับ 

  นายธานี  ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติครบั 

ผม ธานี  ออนละเอียด สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ คือไดรับคําชีแ้จงแลวกป็รากฏวาก็ยัง 25 

แคลงใจอยูวา ในมาตรา ๓๖ (๓) นี้ เปนเรื่องที่วาผูตรวจการแผนดินพบเห็นความเดอืดรอนและ

ความไมเปนธรรม ความเดือดรอน ความไมเปนธรรมนีอ้าจจะเกดิได ๒ กรณี กรณีหนึ่งก็คอืเรื่อง 

ทุจริตของเจาหนาที่ อกีกรณีคือเรื่องประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบอาจจะดําเนินการไมเปนไป 
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๓๑ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         มิ่งขวัญ  ๙/๓ 

 

ดวยความชอบธรรม อาจจะไมถงึขัน้ทุจรติ ความมิชอบอยางนี ้กระทําการโดยมิชอบ ถาไปตัดออก 

ลักษณะนี้อาจจะส่ือความหมายวา ตอไปนี้ผูตรวจการแผนดนิไมมีสิทธดิูมติิของการปฏิบัติในฐานะ 

ที่เจาหนาที่ของรฐัประพฤตมิิชอบแลว ผมคดิวาถาเขียนลักษณะนี้จะมีส่ือความหมายเปนลักษณะ5 

นั้นนะครับ 

  ประการที ่๒ ก็คือวาคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ 

หรือ ป.ป.ท. เขามีกฎหมายของเขาเอง ป.ป.ช. 

ก็มีกฎหมายของเขาเอง ตางคนตางมกีฎหมาย การมอบใหไปดําเนินการในมิตนิี้และอีกหนอย 

ถามีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัต ิป.ป.ท. ขึน้มาจะไปตดัคาํวา “มิชอบ” ออกหรือเปลา 10 

การกระทําโดยมิชอบ ทีนี้จะเกิดการสับสน ผมคดิวานาจะเตมิไปนะครับ ขออนญุาตเอยนาม 

ทานธนาวัฒน  สังขทอง ทานนาจะเตมิ ไมใชพิมพเกนิมาระดับปรมาจารยเขียนแลว อาจารยบอย 

ผมเขียนแลวไมนาจะเกนิ นาจะขาดไปดวยซ้าํวา “การทุจริตและประพฤติมิชอบ” นาจะเติมไว 

นาจะเปนประโยชนมากกวาการที่ไปตดัออก กราบเรียนทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานคณะกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 15 

  นายรักษเกชา  แฉฉาย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ  กระผม นายรักษเกชา  แฉฉาย กรรมาธกิาร ขออนุญาตชีแ้จง

เพ่ิมเติมจากส่ิงทีก่รรมาธิการบางทานไดกราบเรียนท่ีประชุมไปแลวนะครบั คือกรณีของมาตรา ๓๖ 

ที่ทางทานธานี  ออนละเอียด ขออนญุาตเอยนามทานไดใหขอสังเกตในลักษณะที่มคีวามปรารถนาด ี

ที่จะใหผูตรวจการแผนดินไดดําเนนิการ คือกรณีมาตรา ๓๖ (๓) นี้เปนเรื่องทีเ่กี่ยวกบักฎหมาย 20 

ระบไุววาถาเปนเรื่องทํานองนี้จะใหทางผูตรวจการแผนดินสงตอ นัน่ก็คือหมายถึงวาเฉพาะเรื่อง 

ที่มีเกี่ยวกับการทุจรติใหสงตอที่ ป.ป.ช. ป.ป.ท. หรือวา คตง. แตเรื่องที่ประพฤติมชิอบ  

ผูตรวจการแผนดนิยังมีอาํนาจที่จะทําอยู นั่นคือหมายถงึวาถาเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการ

ประพฤติมิชอบ ตามรางของ พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ฉบบันี้ 

ผูตรวจการแผนดนิยังมีอาํนาจเต็มในการท่ีจะทําตรงนัน้ เฉพาะมาตรา ๓๖ (๓) เปนเรื่องทีถ่า25 

เกี่ยวกบัเรื่องทุจรติแลวนี้ ใหผูตรวจการแผนดินสงตอครับ แตวาส่ิงที่ทานเปนหวงวาตอไปถามีเรือ่งที่

ประชาชนเดือดรอนและเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะการประพฤติมิชอบ ไมไดเรือ่งของการทจุริตกลัววาจะ

ไมมีใครทํา จริง ๆ แลวผูตรวจการแผนดนิยังสามารถทาํเรื่องนั้นไดอยูครบั อํานาจยังชวยเหลือ

ประชาชนตรงนัน้ไดอยูครบั ขออนญุาตกราบเรียนครับ 
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๓๒ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         มิ่งขวัญ  ๙/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานธานียังตดิใจไหมครับ 

  นายธานี  ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม นายธานี  ออนละเอียด สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหงชาติ กไ็มไดดื้อนะครับ เพียงแตวา 5 

ผมไมไดเถียงเรื่องอาํนาจของผูตรวจการแผนดินวา มีอํานาจดาํเนนิการไดหรือไม ในประเดน็เรื่อง 

ประพฤติมิชอบ แตอํานาจในการมอบตอเห็นวาเปนความเดอืดรอน เปนความไมเปนธรรมที่เกิดขึ้น 

พบเห็น และมอบใหหนวยงานเขาไปขจัดปดเปาความเดือดรอน ความไมเปนธรรมอันนี ้ไมใชเรื่อง 

ทุจริต เปนเรื่องประพฤติมิชอบ ตอไปนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนี้ตองเอามาทําเองเลย 

ไมสามารถจะมอบตอให 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมก็เขาใจคําถามทาน และผมก็เขาใจ 

ใน (๓) อํานาจของผูตรวจการแผนดนิ คือมองในทางเนกาทีฟ (negative) หมายความวาเวลา 

เขาย่ืนคํารองมามีทั้งหมดหลายเรื่อง ทั้งทุจริต ท้ังประพฤติมชิอบ (๓) บอกถาเรื่องทจุริตคุณหามทํา  

คุณตองสง สงไป ป.ป.ช. ป.ป.ท. สงไปผูตรวจเงนิแผนดนิ ดงันัน้มองใน (๓) เปนเรื่องที่ไปจํากัด

อํานาจของผูตรวจการแผนดินครับ ผูตรวจการแผนดินไปพูดทางโพสสิทีฟ (positive) กอน  15 

คือเขามีอํานาจเรื่องประพฤติมิชอบ ทานก็เลยคิดวาอยางนี้ผูตรวจการแผนดนิทําไมไดหรืออยางไร 

คือ (๓) เขยีนในทางท่ีวาถามีเรื่องทุจรติเมื่อไร ผูตรวจการแผนดนิอยาทําเลย สงไปใหหนวยงาน 

ที่เขาทําเรื่องทุจรติ แตวาผมก็เขาใจความหมายทานกาํลังถามวา ถามีเรื่องประพฤตมิิชอบดวย  

ตองสงดวยไหม เชิญทานรกัษเกชาตอบครับ ผูตรวจการแผนดิน 

 20 

          -  ๑๐/๑ 

 

 



๓๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         อรอุมา  ๑๐/๑ 

 

  นายรักษเกชา  แฉฉาย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทีิ่เคารพ ผม นายรกัษเกชา  แฉฉาย กรรมาธกิาร ปจจุบันนีใ้นสวนที่

เกี่ยวของกบัทุจรติและประพฤติมิชอบ ในสวนที่เกี่ยวของกับการทุจริตทางผูตรวจการแผนดิน 5 

สงใหทาง ป.ป.ช. เปนคนดําเนินการ แตถาเกดิเปนเรื่องที่ประพฤติมิชอบทางผูตรวจการแผนดิน 

เปนคนดําเนนิการเอง นี่คือที่เปนปจจุบัน 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานธานีกําลังโตแยงวาทําไมเรื่องประพฤต ิ

มิชอบทําไมไมสงบาง หนวยงานเหลานั้นเขากป็ระพฤตมิชิอบเขาก็มีอํานาจพิจารณา ทานจะตอบวา

อยางไร คือผมไมเขาใจความหมายของทานธาน ีทานธนาวฒันตอบครบั 10 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุม กระผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธกิาร คือเรียนอยางนี้อยางที ่

ทานประธานไดยกขึ้นมา คอืตรงนี้เนื่องดวยรัฐธรรมนญูบอกวา ถาเปนเรือ่งทุจรติองคกรท่ีมอีํานาจ

คือ ป.ป.ช. แตถาเปนเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ไป คตง. ปปท. ก็เปนหนวยงานลักษณะเดียวกันในการ

ทํางานรูปแบบเดียวกับ ป.ป.ช. ซึง่ตอไปตามรัฐธรรมนญูฉบับนี้ก็คงจะตองเขียนปรบัปรุงตัว15 

บทบัญญัติใหสอดรับกนั เพราะฉะนั้นถาเปนเรือ่งใดก็ตามที่ผูตรวจการแผนดินไปตรวจหรือ 

ไปดาํเนนิการตรวจสอบมา แลวเจอ ถาเปนเรือ่งเจาหนาที่ของรัฐประพฤติมิชอบดวยกฎหมาย  

แลวเปนเรื่องทุจริตผูตรวจการแผนดนิไมอยูในอํานาจทีผู่ตรวจการแผนดนิจะทําไดเอง  

เพราะตองสงไป ป.ป.ช. เพ่ือทําหนาที่ในการที่จะไตสวนในการที่จะพิจารณามูลคดวีาเปนอยางนั้น

จริงหรือไม เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการในเรื่องของการทุจรติ เพ่ือจะดําเนนิการในขัน้ตอน20 

ตอไปตามที่รฐัธรรมนูญกําหนดในมาตรา ๒๓๔ และมาตรา ๒๓๕ สวนในเรือ่งประพฤติมชิอบนั้น  

ก็เกิดขึ้นไดหลายกรณี ประพฤติมิชอบเกดิจากในลักษณะเดียวกับไมปฏิบัตติามกฎเกณฑของ

กฎหมาย หรือไมปฏิบัติในฐานะตําแหนงของตวัเจาหนาที่ของรฐันัน้ ซึ่งอยูในอํานาจของผูตรวจการ

แผนดินอยูแลวที่จะตรวจสอบวา เจาหนาทีข่องรัฐนั้นไดปฏิบัตติามกฎหมายหรือไม ทําใหประชาชน

เกิดความเดอืดรอนจากการปฏิบัตหินาทีข่องตวัเจาหนาที่ของรฐัหรือไม เพราะฉะนัน้เปนอํานาจ25 

หนาทีข่องผูตรวจการแผนดนิที่จะทําไดตามปกติ เพราะฉะนั้นแลวก็ในเมื่อกรณีมาตรา ๓๖ นี้  

เปนเรื่องของกรณีถาการทํางานระหวางองคกรอิสระและหนวยงานที่เกี่ยวของดวยกนันั้น  

ถาผูตรวจการแผนดินไปดําเนินการมาแลวเจอกรณีที่อยูในอํานาจของหนวยงานใด ขององคกร 

อิสระใดก็ใหสงตอไปเพ่ือจะใหไมตองไปใหองคกรอิสระนั้นตองไปสืบหรือไปดําเนินการเริ่มตนใหม 
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๓๔ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        อรอุมา  ๑๐/๒ 

 

ตั้งแตแรก เพ่ือจะเปนการประสานงานตามหลักของรัฐธรรมนูญที่จะใหเกดิมกีารบูรณาการกัน

ระหวางองคกรอิสระดวยกนั แลวก็ในเรื่องของผูตรวจการแผนดนิที่มีอํานาจหนาท่ีทีต่องประสานกบั

หนวยงานของรัฐอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วของอยูแลวในเรือ่งของการแกไขทกุขของประชาชนที่ไดรบัการปฏิบตัิ5 

เจาหนาที่ของรฐั ซึ่งหลาย ๆ เรื่องรวมถงึเรื่องประพฤติมิชอบดวย เพราะฉะนั้นในมาตรา ๓๖ นี้  

จึงไมไดจํากัดหรือในเรื่องของการกําหนดขอบเขตอะไรของผูตรวจการแผนดินแตเปนเรื่องของการ

ทํางานเพ่ือใหสอดรับกัน แลวก็สงตอภารกิจในเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ

เทานัน้เอง เพราะฉะนัน้ตรงนี้ในเมื่อ ป.ป.ช. หรือในเรื่องนี้เองเรื่องของประพฤติมิชอบนัน้ไมอยูใน

อํานาจในสวนของ ป.ป.ช. ของ คตง. แลวตอไปก็คือในเรื่องของ ป.ป.ท. กต็องพิจารณากฎหมาย 10 

ใหสอดรบักนัตามรฐัธรรมนญู เพราะฉะนัน้ตรงนี้ก็เลยตดั คําวา “มิชอบ” ออกไป นะครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   โอ.เค. นะครับ ทานธานี มทีานใดตดิใจ 

ไหมครับ มาตรา ๓๖ ตัดคําวา “มิชอบ” ออกไป  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีแลวนะครบั เชิญเลขาธิการตอครับ 15 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘  

ไมมีการแกไข มาตรา ๓๙ มกีารแกไข มีสมาชิกสงวนคําแปรญัตต”ิ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๓๙ ไมมีการแกไข แตวาม ี

การสงวนคาํแปรญตัต ิไมใชหรือ ไมมีการแกไข เมื่อสักครูนี้คุณอานมกีารแกไข มาตรา ๓๙ ตกลง 20 

ไมมีการแกไขนะครบั มีผูสงวนคาํแปรญตัติ ๒ ทาน ทานผูสงวนคําแปรญตัตกิ็มีทานสมชาย   

แสวงการ กบัทานพลเรือเอก ธราธร ทานพลเรือเอก ธราธร นัน้ไดขออนุญาตฉายเพาเวอรพอยท 

(PowerPoint) ประกอบการอภิปรายแปรญตัต ิผมขอเชิญทีละทาน ทานสมชาย  แสวงการ  

กอนครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ25 

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิความจริงผมแปรญัตติราง พ.ร.บ.  

ฉบับนี้หลายมาตรา แตบางมาตราทานกรรมาธิการก็กรณุาแกไขใหแลวก็เปนที่พอใจ มีบางมาตรา 

ที่ยังคิดวาจําเปนตองทวงติงเพ่ือใหเกิดความสมบูรณของกฎหมายฉบบันี ้ผมขอสงวนคําแปรญัตต ิ

ไวในมาตรา ๓๙ ดวยเหตุผลวา จาก พ.ร.บ. เดิมท่ีผูตรวจการแผนดิน ซึ่งไดทําหนาท่ีมาด ี
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๓๕ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         อรอุมา  ๑๐/๓ 

 

ตลอดแลวทานประธานคณะกรรมาธิการและทานประธานสภา กเ็คยเปนผูตรวจการแผนดนิทั้งคู 

แลวก็ใชกฎหมายนั้นมาไดด ีส่ิงที่ทํากค็ือเมื่อดาํเนนิการเสร็จส้ินปงบประมาณผูตรวจการแผนดิน ซึ่ง

จะตองทําหนาที่ในการทัง้สรุปปญหาอปุสรรค ขอเสนอแนะ แลวกร็วมส่ิงที่ประชาชนคาดหวังใน5 

ฐานะออมบุดสแมน (ombudsman) ก็ตองมเีอกสารรายงานประจําป ซึ่งกไ็มไดผิดปกติอะไรที่

รายงานตอรัฐสภา สภาผูแทนราษฎรแลวก็วฒุิสภา ซึ่งทาํมาไดดตีลอดที่มีผูตรวจการแผนดนิ ในการ

เขยีนราง พ.ร.ป. ฉบบันี ้แลวผมไดรบัคําอธิบาย ซึง่ผมกค็ิดวายังไมถูกตองนัก เพราะวาทานไปตดัแก 

ความเดมิ ซึ่งใชแลวก็ทาํไดปกติอยูแลวก็คือวา ความเดมิก็คือใหผูตรวจการแผนดินคนใดคนหนึ่ง

หรือผูแทนทีม่ีมติมอบหมาย นั่นความหมายวาผูตรวจการแผนดนิทานใดทานหนึ่ง ๑ ใน ๓ ทาน  10 

จะมากไ็ดหรือผูแทนจะเปนทานเลขาธกิารรักษเกชา หรอืรองเลขาธิการ กไ็ดทีม่ีมตมิอบหมาย 

ใหมาแถลงตอสภา แตทานตัดออกไป แลวทานแกกลับมาทําใหความนัน้อาจจะเกดิความสับสนได 

แลวผมฟงวาคําที่ใชคําวา “ใหมากไ็ด” ไมไดตีความหมายบอกวา ทั้งนี้ผูตรวจการแผนดนิหรอืผูแทน

อาจมาแถลงรายงานประจําปตอรัฐสภาดวยกไ็ด จะบอกวาโดยปกติผูแทนหรอืผูตรวจการแผนดนิจะ

มาดวยก็ได มีกรณีความหมายวาไมมาก็ได นั่นหมายความวาทานกไ็ปทาํเอกสารเผยแพรใหเสนอตอ 15 

ครม. แลวก็เผยแพรใหประชาชนทราบทานกไ็มตองมาสภา ผมก็กราบเรียนวาในการตรวจสอบ

ถวงดุลองคกรอิสระก็มีเรื่องของรฐัสภา เราตองอยาลืมวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ใชไมไดใช

กับผูตรวจการแผนดินชุดนี้เทานั้น ตองใชกับชุดตอ ๆ ไปในอนาคต แลวก็บางกฎหมาย พ.ร.บ. 

ประกอบรฐัธรรมนูญแลวก็อยูมานานกวารฐัธรรมนูญก็ยังใชตอไปแมรฐัธรรมนูญจะถูกยุบกต็าม 

ก็ยังอนโุลมใช เพราะฉะนั้นสิ่งที่กรรมาธิการไมไดปรับแกไขใหเปนไปตามความเดิม ผมคิดวาอาจจะ20 

เกิดความเสียหายได ก็คือผูตรวจการแผนดนิหรือผูแทนอาจมาแถลงตอรัฐสภาดวยก็ไดเปนประโยค 

ที่ใหโอกาสวาไมมาก็ได จึงขอใหแกไขใหเกดิความชดัเจนวา ผูตรวจการแผนดินจะคนใดคนหนึ่ง

ตามเดิมก็ได หรือผูแทนทีม่มีติมอบหมายมาแถลงตอรัฐสภา ความหมายผมคอืตองมา กข็ออนุญาต

นําเรียนใหเกดิความชัดเจน เพราะวาทานรับผิดชอบตอสภา และรับผิดชอบตอการรองทุกข 

อุปสรรค ปญหาของประชาชน แลวก็หนวยราชการ การแกตามผมนัน้กข็ออนญุาตเรียนกรรมาธิการ25 

วาไมไดเสียหายครับ ทําใหเกิดความชัดเจน แลวกฎหมายเดิมก็ชัดเจนอยูแลว ขอบคุณครับ 
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๓๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         อรอุมา  ๑๐/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ของทานสมชาย  แสวงการ ก็คอืใหใช 

ไมใชหรือ ใหโอกาส วาผูตรวจการแผนดนิคนใดคนหนึ่งหรือผูแทนทีม่ีมติมอบหมาย ก็หมายความวา

ผูตรวจการแผนดนิก็ไมตองมาก็ได แตมีมติมอบหมายใหใครมาก็ไดใชไหม 5 

  นายสมชาย   แสวงการ   :   ใชครับทานประธานเหมือนกับ กสทช. กรรมการ 

กสทช. กม็อบใหเลขาธิการ กสทช. มาก็ไดครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   แตตองมีมต ิ

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ตองมีมติครบั แตกรณีทีเ่ขยีนอยางนีม้าตรา ๓๙  

ผมแปรญตัตไิดความวา แลวถาฟงคําชีแ้จงกค็ือวา มากไ็ด ไมมากไ็ด ไมแปรญตัตไิปอยางอื่น 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมตองมีมติก็มาแลว  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   คือไมมาเลยครับ ถาตคีวามไมมาเลยไดครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปเปนของทานพลเรือเอก ธราธร   

ขจิตสุวรรณ ครบั 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ15 

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

ในมาตรา ๓๙ ที่ผมขอสงวนคําแปรญตัติมีอยู ๓ ประเดน็  

  ประเดน็ที่ ๑ ผมขออนญุาตอานในมาตรา ๓๙ กอนคือวาภายใน ๑๘๐ วนั  

นับแตวันส้ินปงบประมาณใหผูตรวจการแผนดินทาํรายงานประจําป ผมขอเติม ตามหลักเกณฑ

มาตรฐานของระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบรูณาการ อนันี้เปนประเดน็ที่ ๑   20 

 

          -  ๑๑/๑ 

    



๓๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ละไม  ๑๑/๑ 

 

   ประเดน็ที่ ๒ ผมขออนญุาตตอเลยนะครับ เสนอตอคณะรัฐมนตรแีละรฐัสภา 

โดยอยางนอยใหผูตรวจการแผนดินสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดาํเนินการดวย

และเผยแพรใหประชาชน ผมเตมิอยางนี้ครบั “ตลอดจนคนพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถงึ”  5 

อันนี้เปนขอความในประเดน็ที่ ๒ และตดัคาํวา “ทราบเปนการทัว่ไป” ออก แลวก็เติมคําวา  

“ไดดวย” อันนี้ประเด็นท่ี ๒ นะครบั 

   ประเดน็ที่ ๓ ทั้งนี้ โดยใหผูตรวจการแผนดนิ ตัดคําวา “หรอืผูแทน” ออกไปเลย 

นะครับ คนใดคนหนึง่ จาก ๓ ทาน มาแถลงรายงานประจําปตอรฐัสภาดวยตนเอง ตัดคําวา “กไ็ด” 

ออก อนันีก้็เปน ๓ ประเด็นที่ผมจะขออนญุาต อยางนี้ครับ ขออนญุาตยอนหลังไปนดิเดียว ท่ีมาที่ไป10 

ในการรายงานประจําปทําไมถึงมคีวามสําคญั เดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึน้เพาเวอรพอยท 

(PowerPoint) แผนแรกกอนนะครับ เนื่องจากอะไรครบั ตอไปในอนาคต แผนที่ ๒ การขับเคล่ือน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ คราวที่แลวจากการที่ทานผูตรวจการแผนดินมา

ทั้งคณะ อันนี้เราดีใจมากนะครับ จาก ๓ ทาน มา ๒ ทาน ทานเลขาธิการกม็า เพราะวาเปน

กรรมาธิการ ณ ทีน่ี้ดวย กม็คีวามสงางามสูงมากนะครับ ทานมาครบเลย อันนี้ก็เปนส่ิงที่พวกเราดีใจ15 

กันนะครบั ซึ่งในวันนั้น ในวนัที่ ๑ มถิุนายน การเสนอรายงานประจําปของผูตรวจการแผนดนิ ทาน

ไดเสนอเกี่ยวกบัขอผูกพันในการประชมุ ซึ่งเปนพันธกรณีระหวางประเทศ อันนี้เดี๋ยวผมขออาน ซึง่

ผมมีความภูมิใจมากวาจากรายงานเลมนีข้ออนุญาตวา รายงานประจําปผูตรวจการแผนดนิ ๒๕๕๙ 

นั้น ในหนา ๒๙๖ ซึง่ผมขออานนะครับ การประชุมระดับโลกของสถาบันผูตรวจการแผนดนิระหวาง

ประเทศ ครั้งที ่๑๑ ซึ่งจัดขึน้ภายใตแนวคิดวิวฒันาการของความเปนผูตรวจการแผนดนิ หรืออวิอลู20 

ชัน ออฟ ออมบุดสแมน ชิป (Evolution of Ombudsmanship)  ขออนุญาตตัดไปตรงนี้เลยวา 

เพ่ือบรรลุเปาหมายและการผลักดันบทบาทและแนวคิดผูตรวจการแผนดนิใหแพรหลาย 

ไปท่ัวโลก ในฐานะองคกรทีม่ีประสิทธิภาพและมมีาตรฐานในระดบัสากล อันนี้ก็เปนคียเวริด 

(keyword) หรือเปนคําสําคญันะครับ เพราะฉะนัน้ในหนาที่ ๓๐๓ ในรายงานประจําป ๒๕๕๙  

ไดกลาววา ทัง้นี ้ในคราวการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันผูตรวจการแผนดนิระหวาง25 

ประเทศ เมื่อวนัที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผูตรวจการแผนดิน (พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน  

ปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานผูตรวจการแผนดนิ) ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเหรัญญิกของ 

คณะกรรมการบริหารสถาบนัผูตรวจการระหวางประเทศ แทรชเชอเรอร (treasurer) ซึ่งเปน 

คนแรกของภูมิภาคเอเชียทีไ่ดรับการเลือกตั้งใหดํารงตาํแหนงดังกลาว โดยรับผิดชอบการบรหิาร

จัดการดานงบประมาณและการเงนิ 30 



๓๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ละไม  ๑๑/๒ 

 

ของสถาบนัผูตรวจการแผนดินระหวางประเทศใหเกดิความโปรงใสและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

รวมทัง้จะตองมีสวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตร คํานีสํ้าคัญครับ วางแผนยุทธศาสตรและการ

ปฏิรูป มีคําวา “ปฏิรปู” ดวย สถาบนัผูตรวจการแผนดนิระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง5 

เกี่ยวกบัการพูดถงึเรื่องนโยบายที่เปนประโยชน ผมขอตัดตรงนี้เพียงเทานีค้รับ ซึง่อันนี้เปนรายงาน

ในวันที ่๑ สวนรายงานวันที ่๙ ที่ผมไดแถลงในวาระที่ ๑ ที่ทานกรรมการรางรฐัธรรมนญู  

โดยทานมีชัย  ฤชุพันธุ ไดมาแถลงตอสภาในวาระที ่๑ นั้น ผมก็พูดในประเด็นลักษณะก็คือวา  

ในระบบเรือ่งการประเมินผลนั้น คือระบบตามหลักเกณฑมาตรฐานของระบบการประเมนิผล

ขาราชการแบบบูรณาการ ผมเสนอแนะในวาระนัน้ ซึ่งทานประธานกไ็ดกรุณารับฟง แลวกม็ีอีก10 

ประเดน็หนึ่งก็คือวา ตลอดจนคนพิการ นี่ประเด็นท่ี ๒ ตลอดจนคนพิการ และผูสงูอายุสามารถ

เขาถงึ อนันี้ทานรบัไปนะครบั แลวกป็ระเดน็ที่ ๓ ทานบอกวาจะแกให เทาท่ีผมไดตามรายงาน  

โดยใหผูตรวจการแผนดนิ ๓ ทานมาคนใดคนหนึ่ง คือตองมาดวยตนเอง อันนี้ทานกร็ับไป  

ผมขออนุญาตพูดในลักษณะความเปนมา ๒ ประเดน็ 

   สําหรบัเกี่ยวกับเรื่องในประเด็นที ่๒ ประเดน็ที่ ๓ สัน้นะครับ ผมขออนญุาตไป15 

ประเดน็ที่ ๑ ผมขออนญุาตขึ้นเพาเวอรพอยท ในแผนท่ี ๒ ตรงนี้เปนการแสดงของสภา ซึ่งผมไมได

เอามาเอง ตรงนีค้ือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนํามาใชตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนมตคิณะรัฐมนตรี

ซึ่งจะเหน็วารัฐสภาของเราอยูขางบน วงกลมดานบน แลวก็องคกรอิสระอยูทางขวา แลวประชาชน

ราษฎรอยูขางลาง แลวมหีนวยงานกลางหลายหนวยอยูทางซาย แลวจะมีการซมัมะร ี(summary)   

อยูตรงกลาง  20 

ตอไปในแผนที่ ๓ เพ่ือความรวดเรว็นะครบั ในแผนที ่๓ นั้นผมไดแถลงในวันที ่๑  

มิถุนายน ที่ผูตรวจการแผนดินทัง้คณะมา ในการรายงานประจําป ผมไดแสดงเกี่ยวกับเรื่องแพลน 

(plan) ก็คือวาแผนงานยุทธศาสตร การวางแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบตัิราชการประจําป 

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิเคราะห อันนี้ตองม ีแลวก็เปนธรรม กค็ือจัดระบบควบคมุภายใน 

เช็ก (check) ตรงนี้ทางซาย ผมขออนญุาตใชภาษาอังกฤษก็คือการตรวจสอบและการประเมนิผล 25 

มีอยู ๒ แบบ ก็คือโดยตนเองและก็โดยบุคคลท่ี ๓ ซึง่ผมเห็นวาโดยบคุคลที่ ๓ สภาของเรานาจะอยู

ตรงนี้ เขาเรียก เอ็กเทอนอล ออดิท (external audit) ก็จะมีการใหขอเสนอแนะแลวก็ไปปรบัปรุง 

คือแพลนอนันี ้เปนหลักเกณฑท่ัวไปเลยนะครับ  
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ขออนญุาตตอไปแผนที ่๔ ยุทธศาสตร ๒๐ ปผูกพันกับอะไรครับ ผูกพันกับ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ  

ผมขออนุญาตไปแผนที่ ๕ ในแผนที่ ๕ นัน้แสดงถึงความสัมพันธวาภาพในอนาคต  5 

ในป ๒๕๗๙ แผน ๒๐ ปจะเปนฉนัใด ก็คือวาอนัสุดทายเลย ภาครัฐกะทัดรดั ทันสมยั โปรงใส  

มีประสิทธิภาพ ใชคาํวา “ประสิทธิภาพ”  

  ตอไปแผนท่ี ๖ แผนที ่๖ นัน้การขับเคล่ือนจะเปนอยางไรเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ขออนญุาตวาตองเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาตแิผน ๑๒ ดวย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาต ิยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวดั ขอสุดทายเลยคือการตดิตาม10 

ประเมินผลอยางมปีระสิทธภิาพ เปนคียเวริดสําคัญซึ่งอยูในแผนทีเ่ราจะตองทํากนั  

  ตอไปแผนท่ี ๗ อนันี้คอืการเชื่อมโยงยุทธศาสตร ทานอาจจะงงนิดหนึง่นะครบัวา  

ไปเชื่อมโยงอยางไร กค็ือวาถาเราเขาใจเกี่ยวกบัเรือ่งยุทธศาสตรชาตแิผน ๒๐ ป มันก็จะเชื่อมโยง

ไปสูระดบัตาง ๆ กค็ือระดบั ๒ เพราะฉะนั้นในระดับแผนปฏิบตัิการ คือในระดับที ่๓ อันนีดู้คราว ๆ 

งาย ๆ ซึง่ผมจะไมลงลึกในรายละเอียด  15 

   ตอไปแผนท่ี ๘ เรื่องการติดตามประเมินผล 

  แผนที ่๙ ในการประเมนิผลเชิงระบบ ดานซาย กค็ือ ซีไอพีพี โมเดล (Content 

Input Process Product evaluation : CIPP Model) อยูทางซายมือ ในระดบัยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป ระดบัยุทธศาสตร อนันี้เปนโมเดลงาย ๆ ซึ่งผมคิดวาผูตรวจการแผนดินนาจะมาดูเกี่ยวกบั

ยุทธศาสตรตรงนี้ เพราะอะไรครับ มขีอผูกพันในเรื่องการบรหิารในระดับสากลดวย  20 

   ขออนญุาตไปแผนที่ ๑๐ อยางเรว็นะครบั ระบบการตดิตามประเมินผลที่ใชอยู 

ในปจจุบัน ใหเปนการติดตามประเมนิผลแบบถายทอดระดับ ไมวาจะเปนระดบักระทรวง  

ระดบัยุทธศาสตร วางระบบการติดตามประเมนิผล ๓ ระยะเวลา ทัง้มีการประเมินผลการปฏิบตัิการ 

หรือกอนเริ่มโครงการ การประเมนิผลระหวางการดําเนนิการ การประเมนิผลหลังการดําเนนิการ  

   ตอไปหนาที่ ๑๑ อันนี้สําคญั ก็คือวา หัวขอที ่๓ พัฒนาระบบตรวจสอบ 25 

ติดตามประเมนิผล หรืออวิอลูชัน ออดิท (evolution audit) ซึ่งจริง ๆ สภาเรา เราก็ตองดตูรงนี้

ดวยวาองคกรอสิระไดทําประการใด กค็ือวาเพ่ือใหระบบการติดตามประเมนิผลเปนมาตรฐาน

เดียวกัน ใชคําวา “มาตรฐานเดียวกนั” นะครบั ทั้งนี้ รวมท้ังการมีเครอืขายดานการตดิตาม

ประเมินผลเพ่ือใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนือ่ง อันนี้ผมขออนุญาตนําเสนอตรงนี้กอน  
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  สวนในประเดน็ที่ ๒ นั้นเกี่ยวกับการทีค่นพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถงึได  

ซึ่งตรงนี้ผมไดไปดูเกี่ยวกับรฐัธรรมนูญ ก็จะมรีัฐธรรมนญูที่ไดตราไว เชน รัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ5 

เสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกนั การเลือกปฏิบตัิโดยไมเปนธรรม 

ตอบุคคล ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๑๒/๑ 
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สนช. ๔๖ เปนพิเศษ             อมลวนัท  ๑๒/๑ 

 

และมาตรา ๑๑ บุคคลยอมมีสิทธิรบัทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงาน 

ของรฐั อนันีเ้ปนประเดน็หลัก ๆ แลวเมื่อเปรียบเทียบกบัอีกเหตุผลหนึง่ก็คือวา เปรยีบเทียบกับ

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดินเดิมมีขอความนี ้แตถูกตดัออกไป  5 

คือผมก็อยากจะใหทางผูพิการแลวก็ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได ซึ่งจริง ๆ แลวเดมิทานทําอยูแลว  

แตจากการที่เราไปตรวจสอบวาการปฏิบัตติามกฎหมายเดิมก็พบวา ผูดอยโอกาสเหลานี้อาจจะไม

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางแทจรงิ อนันีก้็เปนประเด็นที่ ๒ ที่ผมอยากจะพูด  

    สวนประเดน็ที่ ๓ อันนี้บางทานไดพูดไปแลว คืออยางนีค้รับ ไดไปดูในกฎหมาย

ปรากฏวาผูตรวจการแผนดนิ ๓ ทานเปนผูบังคับบญัชาของสํานักงาน ซึ่งทานเลขาธกิาร 10 

ทานกด็ูแลอยู เรารวมกฎหมาย ๒ ฉบบัเขามาดวยกนั ก็เห็นวาในการใหเกียรติตอสภาเปนเรื่องใหญ  

แลวก็ผมคดิวาถาทานไดมาพูดกับสภากค็ือพูดตอประชาชนนัน้ทานจะมคีวามสงางาม แลวก็ 

ทานไดสามารถแถลงนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางการบริหารในอนาคตออกมาใหประชาชน 

ไดทราบ ซึ่งเปนชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักทานผูตรวจการแผนดนิ  

ซึ่งในปเดียวประชาชนก็สามารถดูผานสภา โดยทางส่ือกไ็ดมโีอกาสพบประชาชนในสภา อันนี้ 15 

ก็เปนความสงางาม แลวผมก็ขอใหกาํลังใจท่ีคราวทีแ่ลวทานไดมาครบทุกทาน กเ็ปนความสงางาม 

ผมขออนุญาตมปีระเดน็ที่ผมเสนอแนะเพียงเทานี้ กราบขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมขอใหคณะกรรมาธิการชีแ้จงรวมเปน  

๓ ประเด็น   

  ประเดน็แรก เรื่องการชีแ้จงที่จะใหผูตรวจการแผนดินหรือผูแทนมาชีแ้จง  20 

ซึ่งทานสมชาย  แสวงการ และทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ขอแปรญตัตไิวประเดน็แรก 

  ประเดน็ที่ ๒ ก็เปนเรื่องแบบของการทํารายงานประจําป   

  ประเดน็ที่ ๓ เรือ่งของลักษณะท่ีจะเผยแพรใหผูพิการไดทราบดวย  

  เอาประเด็นท่ี ๑ กอนนะครบั เพราะวากระทบถงึผูแปรญัตติทั้ง ๒ ทาน 

  นายรักษเกชา  แฉฉาย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :  กราบเรียนทานประธาน 25 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม รักษเกชา  แฉฉาย กรรมาธกิาร ขออนุญาตชี้แจง 

ในประเดน็ที่ทางที่มีผูแปรญตัตไิว คือตองขออนญุาตเอยนามคอื ทานสมชาย  แสวงการ  

และทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  คือในประเดน็แรกท่ีทานไดใหความกรุณาแนะนําวา

ผูตรวจการแผนดนิควรจะมาเสนอรายงานดวยตนเองนัน้ ประเด็นนี้โดยวธิีปฏิบัติประเพณีแลว 

 30 



๔๒ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ             อมลวนัท  ๑๒/๒ 

 

ผูตรวจการแผนดนิเองก็มาทุกครั้ง ตัง้แตกอตั้งสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนตนมา อยางไรก็ตาม

อยากกราบเรียนทานประธาน แลวก็ท่ีประชุมใหทราบวา กรณีนี้ทางกรรมาธิการไดมีการพิจารณา 

อีกครัง้หนึ่งจากคําแปรญัตตขิองทาน แลวก็เหน็ประโยชนในส่ิงที่ทานไดใหคําแนะนาํ เพราะฉะนัน้5 

ทางกรรมาธิการจึงขอแกไขตามที่ทานแปรญัตติในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ ในชวงของทายขอความ 

เดิมที่เขียนวา “ทั้งนี้ ผูตรวจการแผนดินหรือผูแทนอาจมาแถลงรายงานประจําปตอรัฐสภาดวยกไ็ด” 

ขอแกไขเปนวา “ทัง้นี ้ใหผูตรวจการแผนดนิมาแถลงรายงานประจําปตอรัฐสภาดวย” ซึง่เราไมไดใส

คําวา “ตนเอง” เพราะคดิวาใหผูตรวจการแผนดินมาแถลงรายงานประจําปตอรฐัสภาดวยก็จะเปน

การครบถวนวาทานจะตองมาเอง สําหรับประเดน็ที่ ๒ ซึ่งเปนเรื่องของแบบรายงาน 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ประเดน็ที่ ๒ ผมอยากจะเบรก (break)  

ไวกอน ตกลงกรรมาธิการแกไขหรือไม มาตรา ๓๙ 

  นายรักษเกชา  แฉฉาย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :  คณะกรรมาธิการแกไขตามที ่

กราบเรียนทีป่ระชุมไปเปนวา ขอความสุดทายของวรรคแรกของมาตรา ๓๙  แกวา “ทั้งนี ้

ใหผูตรวจการแผนดนิมาแถลงรายงานประจําปตอรัฐสภาดวย” เปล่ียนเปนถอยคํานีค้รับ 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอแกไขในท่ีประชุม ขอแกไขตามใบแทรก 

มีหรือไม ไมมีนะครบั ตกลงคณะกรรมาธิการจะขอแกไขตอนนี้ใชหรือไม ก็ตองพูดใหชัดนะครับ 

ไมอยางนั้นผมลงมติไมถกู ตกลงคณะกรรมาธิการแกไขวาอยางไรครบั ขอดนูิดหนึง่ วรรคหนึ่ง 

กอนนะครับ ชวยอานขอความที่คณะกรรมาธิการแกไข  

  นายรักษเกชา  แฉฉาย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 20 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม รักษเกชา  แฉฉาย กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ 

ขอแกไขในที่ประชุมจากถอยคําเดมิของมาตรา ๓๙ ในวรรคหนึ่ง บรรทดัสุดทายที่แตเดมิเขียนวา 

“ทั้งนี้ ผูตรวจการแผนดนิหรือผูแทนอาจมาแถลงรายงานประจําปตอรฐัสภาดวยกไ็ด” ขอตดั

ขอความอนันี้ออก เปล่ียนเปนใชถอยคําวา “ทั้งนี ้ใหผูตรวจการแผนดนิมาแถลงรายงานประจําป 

ตอรฐัสภาดวย” 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ชวยแกไขเปนตวัแกไขใหเหน็ตวัสีแดง 

ฝายเจาหนาที่รฐัสภาชวยดําเนินการแกไขในจอ เติมคําวา “ให” ทัง้นี ้ใหผูตรวจการแผนดิน  

แลวขีดฆาคําวา “หรือผูแทนอาจ” ใชหรือไมครบั 
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๔๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ             อมลวนัท  ๑๒/๓ 

 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ  

เดี๋ยวผมทวนคําใหครบั ตัดคาํวา “ทั้งนี้” เติมคาํวา “ให” แลวกห็ลังคําวา “ผูตรวจการแผนดิน”  

ที่คําวา “หรือผูแทนอาจ” นัน้ตดัออก  5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คําวา “หรือผูแทนอาจ” ตดัออก  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   แลวก็ตอนทาย คาํวา “กไ็ด” 

ตัดทิง้ครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คําวา “กไ็ด” ตัดทิ้ง  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   จะอานไดวา  10 

“ทั้งนี้ ใหผูตรวจการแผนดนิมาแถลงรายงานประจําปตอรัฐสภาดวย” 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ อันนี้พอใจนะครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานท่ีเคารพครบั ความจริงเกินพอใจครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ใหเกนิ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ไมครับ ใหมามากเกิน เกรงทานผูตรวจการแผนดิน15 

จะตองมาทัง้ ๓ คน  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตองใหชดัเจนวาใหผูตรวจการคนหนึ่งคนใด

ใชหรือไม  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ใชครับ เดิมคนหนึ่งคนใดหรือผูแทนที่ไดรบัมติ

มอบหมาย ทนีี้ถาทานแกอยางนี้ ทานเขียนอยางนีเ้ปนผูตรวจการแผนดนิทั้งหมดตองมา 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวปรกึษาฝายกฤษฎีกา ถอยคําความหมาย

แคคนเดียวกไ็ด ชวยเติมนดิหนึ่งครับ 

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม อรรถสิทธิ์  กันมล กรรมาธิการ คือเนื่องจากวาคําวา “ผูตรวจการแผนดนิ” มีนิยามใน

ตอนตนอยูแลววา จริง ๆ เวลาเราพูดถึงผูตรวจการแผนดินจะหมายถึงผูตรวจการแผนดนิทานใด25 

ทานหนึ่งอยูแลว เพราะฉะนัน้ความหมายชดัเจนอยูแลว 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ความหมายชดัเจนนะครับ แถลงแลว 

ไมเปนไร บนัทึกไวในที่นี้ กค็ือมาคนเดียวได “ทัง้นี้ ใหผูตรวจการแผนดนิมาแถลงรายงานประจําป

ตอรฐัสภาดวย” ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ โอ.เค. นะครับประเดน็นี ้
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๔๔ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ             อมลวนัท  ๑๒/๔ 

 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   พอใจครบั ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปประเดน็ที่ ๒ ประเดน็ที่ ๓  

ของทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 5 

  นายรักษเกชา  แฉฉาย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายรักษเกชา  แฉฉาย กรรมาธิการ ขออนญุาตตอบ 

คําแปรญตัติขอเสนอของทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ กอนอื่นตองขอบพระคุณทานทีก่รุณา

ใหความคดิเหน็เพ่ือจะไดเกดิความสมบูรณ แตอยางไรกต็ามกรณีท่ีบอกวา ขอใหใชแบบรายงาน 

ที่เปนตามหลักเกณฑมาตรฐานของระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ คือผมอยาก10 

กราบเรียนทานประธานและที่ประชุมแหงนีว้า รายงานประจําปที่ปรากฏตามรางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... นี้เปนการเสนอรายงานในส่ิงที่ 

ทางผูตรวจการแผนดิน ซึง่จะไปตรวจสอบหนวยงานตาง ๆ ---------------------------------------- 

 

          -  ๑๓/๑ 15 

 



๔๕ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        วินัย  ๑๓/๑ 

 

แลวกม็ผีลการตรวจสอบมาเปนอยางไร ซึง่จะเปนเรื่องของการสรุปปญหาอุปสรรค แลวก็

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานจากส่ิงที่ทางผูตรวจการแผนดนิไปตรวจสอบหนวยงานของรัฐมา  

ซึ่งจะเปนคนละกรณีกับการประเมินผลของภาคราชการ อันนั้นเปนประการแรกท่ีเจตนารมณ 5 

อาจจะไมเหมือนกัน  

  ประการที ่๒ สําหรบัเหตุผลในเรื่องนี้ถาเกดิสมมตุวิาไดมกีารกําหนดเกณฑ 

มาตรฐาน หลักการอะไรตาง ๆ พวกนี้ ซึ่งบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ 

ตาง ๆ แตอยางไรกต็ามขณะนี้ส่ิงท่ีเรากําลังพิจารณาก็คอืเปนรางพระราชบัญญัตซิึ่งคอนขาง 

คงตวั และแกไขยาก ถาเกดิเราเอาส่ิงที่เปนประเดน็ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ 10 

ตาง ๆ มาใสไวในพระราชบญัญตัิก็อาจจะเกดิปญหาในอนาคต เพราะฉะนั้นทางคณะกรรมาธิการ 

เองจึงเห็นวาอนันีก้็ขอไมแกไขกข็อคงรางเดมิตามที่ไดเสนอตอท่ีประชุมไปครับ กราบเรียนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ    :   แลวประเด็นที่ ๓ ละครับ  

  นายรักษเกชา  แฉฉาย (กรรมาธกิารวิสามัญ)    :    สําหรับประเดน็ที่ ๓  

ในเรื่องของการเสนอรายงานของผูตรวจการแผนดินใหกับทางประชาชนแลวก็ผูพิการอะไรตาง ๆ  15 

พวกนี้ ทางผูตรวจการแผนดินไดดําเนินการอยูแลวในเรื่องพวกนี้ใหมกีารเขาถึงแลวก็มีการทํา

รายงานเปนอักษรเบรลล (braille) แตอยางไรกต็ามตามรางที่คณะกรรมาธิการไมไดใสไว 

เปนการเฉพาะ เนื่องจากวาในมาตรา ๕ ของรางฉบับนี้ไดมีการเขียนรองรบัไวแลววาจะตอง 

มีการประกาศดําเนินการตาง ๆ พวกนี้ไป แตในทางปฏิบัติในการที่ผูตรวจการแผนดินดําเนินการ 

ก็ไดมีการดําเนนิการใหทางผูพิการแลวก็ผูท่ีเกี่ยวของไดมีการเขาถึงรายงานประจําปของ 20 

ผูตรวจการแผนดนิอยูแลวครับ ขออนญุาตกราบเรียนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ยังตดิใจ 

หรือไมครับ  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ    :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัติ

แหงชาตทิี่เคารพ ผม พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ในประเด็นที่ ๑ นั้น ที่ผมไดกลาวไปสืบเนื่อง 25 

มาจากวันท่ี ๑ มิถนุายนที่ผานมาในเรื่องรายงานประจําปของผูตรวจการแผนดิน ผมขออนุญาต 

อานนะครับ ผมไดไปคนความาแลววาวนันัน้ทานผูตรวจการแผนดินที่ทานมาเกือบท้ังคณะ 

ทานพูดวาอะไร อันนี้เปนขอผูกพันเลย ถาเกดิวาทานไมรับตรงนี้ไปก็จะมีผลผูกพันวาส่ิงที่ 
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๔๖ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        วินัย  ๑๓/๒ 

 

ทานพูดในวันที ่๑ มิถนุายน ทานจะตองไปแกไขหรือไมอะไรอยางนี้ ขออนญุาตอยางนี้ครับ 

พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ กราบเรียนประธานสภานิติบญัญตัแิหงชาตทีิ่เคารพ  

ผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาติ วนันัน้ผมพูดตอจาก 5 

ทานเจรญิศกัดิ ์ ศาลากิจ ขออนุญาตกลาวนามทาน รายงานประจําปผมทําในฐานะแทน 

คณะกรรมาธิการการเมอืงทีใ่หมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรายงานประจําป เพราะฉะนั้น 

เราไดเสนออยางนี้วาผมไดพูดถึงประสิทธิภาพ มาตรฐานสากล เพราะในหนาที่ ๑๐๐ ไดพูดถึงเรื่อง

เกี่ยวกบัระบบจีอเีอส (GES) หรือกัฟเวรินเมนท อีวาลูเอชัน ซิสเทม (Government Evaluation 

System) หรือการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ซึ่งระบบจีอีเอสใชมาทั่วตั้งแตป ๒๕๕๔ 10 

เปนมติคณะรฐัมนตรมีาแลว และหนวยราชการทุกหนวยทําแลวก็ที่ผมไดพูดในแผนแรกวา

ความสัมพันธเกี่ยวกับระบบการประเมินผลเปนอยางไร อยางนี้ครับ ทานผูตรวจการแผนดินทานได

ตอบวา เรื่องพีเอ็มควิเอ (Public sector Management Quality Award : PMQA) ตอง

ขอขอบคุณทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ที่บอกวาไดนาํเอาพีเอม็คิวเอมาใช ก็เรียนวาในสวน

ของผูตรวจการแผนดนิก็ไดคิดถงึประโยชนของการใชระบบพีเอม็คิวเอมาใชดําเนินการโดยนาํเอามา15 

ประยุกตวาเราจะตองมกีารประเมินตนเอง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการใหบริการของผูตรวจการ

แผนดิน ถาเกิดเราไมทําตรงนี้ก็คลาย ๆ ผมคดิวาท่ีผมพูดไปท่ีทานตอบมาก็จะอาจจะคานกัน ซึ่ง

อยางนี้ครับ ผมอาจจะคดิวาระบบจีอีเอสหรือการประมวลผลภาคราชการแบบบรูณาการทานคดิวา

จะบีบคัน้ไปนัน้ จริง ๆ แลวผมขอพูดอยางนี ้วนันัน้ผมไดพูดวาระบบการตรวจราชการ 

คือผมไมไดไปดูเกี่ยวกบัการประเมินผลยอนหลังไปมากเลย สมมตุิเลมนี้ เลมรายงานประจํา 20 

ป ๒๕๕๙ ยอนหลังไปในคอนเทนท (content) หรือวาสารบัญคลาย ๆ กนัหมด ส่ิงท่ีผมอยากจะได 

ใหเปนไปตามหลักการที่เปนระบบจีอีเอสกค็ือวา ๑. การประเมินประสิทธิผล คือจะตองมนีโยบาย 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผมขออนุญาตยกตัวอยางการของบประมาณ 

รายจายประจําปแบบมุงเนนผลงาน ในแบบคําขอตองมีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ 

โครงการ แผนงานใหสอดคลองกัน และตองกําหนดเกณฑตัวชีว้ัดทําใหสามารถวิเคราะห 25 

ประเมินผลได อันนี้คือสําคญัมากซึ่งไมปรากฏอยูในเลมนี้เทานั้นเอง แตผมคดิวาวนันั้นผมอภิปราย

วา หนวยงานของผูตรวจการแผนดนิปหนึ่งใชเงินประมาณ ๒๐๐ ลานบาท นับตั้งแตป ๒๕๖๐ ไป 

ปนี้ตํ่ากวาเดิมนดิหนอย แลวก็ในป ๒๕๖๑ อยางนี้ครับ ผมไดชี้ประเด็นวาหนวยงานภาคราชการ 
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๔๗ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        วินัย  ๑๓/๓ 

 

ที่ไดรบัรางวัลของยูไนเตด เนชั่น (United Nation) เลย เขาเรียกพีเอม็คิวเอ อวอรด  

(PMQA Awards)  คือโรงพยาบาลขอนแกน วนันัน้ผมพูด ส่ิงทีเ่ราภูมิใจกค็ือวาประเทศไทยนัน้ 

มีคนเกงครับ แลวก็มรีะบบการพัฒนาคือเรื่องพีเอ็มควิเอ ก็คือวาพับลิค เซคเตอร แมเนจเมนท  5 

ควอลิตี อวอรด (public sector management quality awards) ไดรับรางวัลระดับยูเอน็ (UN) 

เลย เพราะผมคดิวาทานพูดถึงเรือ่งมาตรฐานสากลแลวก็คงหนีไมพนในเรื่อง ๑. มีประสิทธิผล กค็ือ

วาตองมแีผนงานกอน ๒. คณุภาพ ทานพูดเลย ความพึงพอใจของประชาชนตองมี ประสิทธิภาพ 

คือความเร็วในการดําเนินการใหบรรลุวตัถปุระสงคคือ มติิที่ ๓ สวนการพัฒนาองคกรท่ีทานรับไป

คือ พีเอ็มคิวเออันนี้ทานก็ทาํอยูแลว ถามีรายงานประจําป ผมอานมีนะครบั แตวาในการจัดแบง10 

หมวดหมูเทานั้นเอง ผมคดิวาถาทานไดมาเติมในรายงานประจําปก็สามารถทาํใหสภาของเรามีการ

ตรวจสอบตัวชีว้ดัตาง ๆ สามารถใหคะแนนไดดวย อันนี้ก็เปนส่ิงที่ผมเสนอแนะเนือ่งจากอะไร จะทาํ

ใหเรางายตอการเขาเรียกประเมนิผลนัน่เอง ซึ่งสภาเรา ผมเขาไปคนควาในประวัตศิาสตรอาจจะ

ไมไดพูดเรื่องนี้มากนัก เพราะฉะนั้นถาเราไดมมีาตรฐานกลางมาตรฐานหนึ่ง ผมวาเปน

มาตรฐานสากลก็ไดคดิวาจะดีครบั ขอบคุณครบั  15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ    :   ผมเขาใจแลว เดีย๋วจะขอให

คณะกรรมาธิการชีแ้จงวาจะเขียนกฎหมายอยางไรท่ีจะดาํเนินการไปตามทีท่านประสงคอยางนี ้

ไดหรือไม จะเขียนอยูในรปูแบบใด คอืทานอางถึงส่ิงที่ผูตรวจการแผนดนิไดเคยเสนอไววา 

ทําอยางนีไ้ด ทําอยางนัน้ไดแบบบูรณาการอะไร หรือจะเขียนกฎหมายอยางไร หรอืจะมีชองทาง

อยางไรเอาฝายกฎหมายเขากอน ทานรักษเกชา  แฉฉาย ไมตอง เดี๋ยวกอน แงมมุทางกฎหมายเขียน20 

ไดอยางไร ทานรักษเกชา  แฉฉาย จะพูดเรื่องอะไร คือตอนนีไ้ปพูดถึงเรื่องแบบการทํารายงาน 

ตอนนี้เรากําลังพิจารณาวาจะเขียนกฎหมายอยางไร ผมอยากฟงฝายกฎหมายวาพอจะชวยเหลือ 

ไดอยางไรหรอืไม คือพูดงาย ๆ เมื่อทานพูดกฎหมายบอกมาตรฐานของระบบการประเมนิผล 

ภาคราชการแบบบูรณาการก็ตองไปนิยามคาํนีข้ึ้นมาอีก แลวจะตองอธิบายอกีเยอะอยางนี ้จะมีทาง

ทําอยางไร เชิญครับ ที่จะชวยเหลือใหรายงานของผูตรวจการแผนดนิไดสนองตอบจะทําอยางไร 25 

ไดบาง 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)    :   ขออนุญาตทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธกิารครับ ขออนญุาต 

ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ขออนุญาตที่เอยนาม คือรายงานการประชมุโดยหลักการ 
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๔๘ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        วินัย  ๑๓/๔ 

 

เปนรายงานที่จะระบถุึงวาหนวยงานนัน้ไดทําปฏิบัตหินาที่ ปฏิบตัิภารกิจในเรื่องใดมาแลวบาง 

ในรอบปท่ีผานมาเพ่ือจะใหไดชี้แจงใหแกสาธารณะหรือประชาชนทัว่ไปไดรับทราบถึง 

การปฏิบตัหินาท่ี แลวกต็องบอกไปถึงในเรื่องของวาการปฏิบัตหินาทีน่ั้นมีปญหาหรอือุปสรรค 5 

อยางไร แลวกม็ีขอเสนอแนะที่จะทําใหการปฏิบตัิหนาทีน่ั้นมกีารพัฒนาหรือมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

อยางไร ซึง่เปนวตัถปุระสงคหลักของการที่จัดทํารายงานประจําป แตในเรื่องของหลักเกณฑ 

มาตรฐานระบบประเมินผลทางราชการนั้น แบบบรูณาการนัน้ หรือระบบเรียกยอ ๆ วาพีเอ็มควิเอ 

นั้น เปนเรื่องของแนวทางการประเมนิตนเองของหนวยงาน อันนี้หนวยงานซึ่งจะเปนหนวยงาน 

ในแตละภาคไปจะแบงทั้งในเรื่องของหนวยงานที่ทําในเชิงบรกิาร หนวยงานที่ทําในเชิงวจัิยและ10 

พัฒนา (Research & Development : R&D) หนวยงานที่ทําในเชิงการทํานโยบาย ซึ่งแตละ

หลักการในเรื่องพีเอม็คิวเอของแตละ 

ภารกิจนัน้จะไมเหมือนกัน มาตรฐานแตละมาตรฐานหรือเกณฑแตละเกณฑจะไมเหมือนกัน 

และอกีประการหนึ่ง ในเรื่องพีเอ็มควิเอนั้นเปนเรื่องของแนวทางในการที่เขาจะประเมินตวัเอง 

ในแตละดานไมวาดานวิสัยทัศน ดานภารกิจ ดานบคุลากร ดานการใชทรัพยสิน งบประมาณ 15 

ตาง ๆ รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพขององคกร -------------------------------------------- 

 

          -  ๑๔/๑ 
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๔๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              มยุร ีสุทธ ิ ๑๔/๑ 

 

ซึ่งเปนเรื่องอะไรที่อยูในเรื่องของทีห่นวยงานจะตองนําไปปรับอยูในกระบวนการการเมนเนจ 

(manage) หรือการบรหิารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางท่ีทานวา แตไมใช

เรื่องท่ีจะมาเขียนเปนหลักเกณฑ แลวจะมาอยูเปนหลักการในการทํารายงานประจําป เพียงแต5 

รายงานประจําปก็จะบอกวาที่พอไปทําระบบประเมนิตนเองแบบพีเอ็มคิวเอ (PMQA) มาแลว 

หนวยงานหรอืองคกรนั้นมีผลงานหรือมกีารพัฒนาไปรูปแบบใดไดบาง ซึ่งจะตอบสนองกับ 

แบบพีเอม็ควิเอ ในเรื่องของการประเมินตัวเอง เพราะฉะนั้นถาบอกวาใหรายงานประจําปท่ีจะตอง

เปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานของประเมินภาคราชการแบบบูรณาการแลวจะทําใหรายงานนี้ 

เปนการรายงานการประเมนิองคกร ไมใชรายงานประจําปไป แลวรายงานท่ีจะตองไปทําอยางที ่10 

ทางทานเลขาธิการรกัษเกชาพูดวา เมื่อมีไดหลายดาน หลายองคาพยพ เพราะฉะนัน้การที่จะตอง 

มาพิจารณาในฐานะของท่ีจะตองมาทําแลวจะเอาหลักเกณฑไหนมา ซึ่งไมใชรายงานเรื่องของ 

การเสนอวเิคราะห หรือการดําเนินการอะไรตาง ๆ แตเมื่อรายงานประจําปพูดถึงส่ิงที่ทํา แลวก็ส่ิงที่

เกิดขึ้น แลวกแ็สดงถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือเปนการพัฒนาในลักษณะของ

องคกรที่จะทําที่ผานมาและจะวางแผนอยางไรในอนาคตตอไป เพราะฉะนัน้ดวยความเคารพครับ 15 

คือเปนเรื่องของทางบรหิารจัดการที่องคกรเขาทําไดอยูแลว แลวก็จะไปวางในแนวทาง 

การดําเนนิการตามวิสัยทัศน ตามภารกิจของเขา เพราะฉะนั้นถามาใสไวตรงนีแ้ลวจะกลาย 

เปนการทํารายงานลักษณะอื่นไป ไมใชรายงานประจําป 

  สวนในเรื่องของประเดน็ท่ี ๓ เรือ่งคนพิการ หรือผูสูงอายุนั้น ในมาตรา ๒๗ ของ

รัฐธรรมนูญเองกร็ับรองไวในเรื่องของการที่จะเขาถงึบรรดาขอมูลตาง ๆ ยอมมีสิทธเิทาเทียมกนั  20 

ในกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัคนพิการหรอืกฎหมายขอมูลขาวสารก็มีการรองรับในเรื่องของการ

เขาถงึขอมูลขาวสารของคนพิการและคนดอยโอกาสอยู กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการตาง ๆ ไมวา 

พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรอืพระราชบญัญตักิารจัดการศกึษาสําหรบัคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กร็ะบุ

ถึงการที่ใหคนพิการ หรือคนดอยโอกาสนั้นสามารถเขาถึงบรรดาขอมูลขาวสารตาง ๆ ของภาครัฐได25 

อยูแลว เพราะฉะนัน้จึงไมจําเปนตองเขียน เพราะวาถาเขียนตรงนี้แลวในสวนอืน่ที่เกี่ยวกับเรื่องการ

เขาถงึขอมูล ขอมูลขาวสารเราไมไดเขียนไวก็จะกลายเปนวา ตกลงการปฏิบตัิในเรื่องของการเขาถึง

ขอมูลขาวสารนั้นจะมคีวามแตกตางกนัหรอืไม อยางไร เพราะฉะนัน้ดวยความเคารพ ก็คอืในประเดน็ที่ 

๒ ประเด็นที ่๓ นัน้ คณะกรรมาธกิารพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องในทางปฏิบัตแิละเปนเรื่องของ

ทางบรหิารจัดการขององคกร ซึง่ในเรือ่งของรายงานประจําปตรงนี้ สาระสําคญัคอืดงัทีเ่ขยีนไวในมาตรา ๓๙  30 



๕๐ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              มยุร ีสุทธ ิ ๑๔/๒ 

 

วรรคหนึ่งอยูแลววาอยางนอยตองประกอบดวยอะไรบาง และสวนอื่นนั้นกเ็ปนสวนทีแ่ตละองคกร 

จะนําเสนอในเรื่องของภารกิจของตัวตอไปในสวนทีด่ําเนินการมาในแตละป เพราะฉะนั้นในสวนนี้ 

ขออนญุาตวาคณะกรรมาธกิารจึงขอคงไวในสวนประเดน็ที่ ๒ ประเด็นที ่๓ สวนประเดน็เรือ่งของ 5 

การชีแ้จงของผูตรวจการแผนดนิกด็ังที่ไดเสนอขอแกไขเมื่อสักครูครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สําหรบั 

ประเดน็เรื่องคนพิการและผูสูงอายุ ในทางกฎหมายรบัรองไวแลวโดยรัฐธรรมนญู แลวก็สามารถ 

ใชสิทธิตามนัน้ ซึ่งจะดีกวาทีจ่ะไปเขียนแลวเกดิปญหาตรงนี ้คนพิการ ผูสูงอายุตาง ๆ เมือ่เขาไมได

สิทธินัน้แลวเขาก็จะเรียกรองเอง แลวก็มกีารเรียกรองประจํา สวนเรื่องหลักเกณฑมาตรฐาน 10 

ของระบบคือแบบของการทาํอยางนี ้เขาก็ชีแ้จงวาไมใชเปนแบบของการทํารายงานประจําป 

ซึ่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรฐัธรรมเขียนบังคบัใหหนวยงาน องคกรอิสระทําตามนี้  

ทานยังติดใจอะไร เชญิครบั 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ คืออยางนีค้รับ จากการศึกษาผมไดไปตรวจรายงานประจําปของ 15 

ประเทศอังกฤษ ประเทศสวเีดน ในเลมนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องสแตนดารด (standard) ผมขออนุญาต 

ยกตัวอยาง เขียนเปนภาษาอังกฤษ ผมขออนญุาตพูดเปนภาษาอังกฤษนดิหนึ่งวา วาย อิแวลูเอท  

(why evaluate) พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องดิมอนสเตรท (demonstrate) เกี่ยวกับเรื่องสแตนดารด  

เรื่องสตราทิจี (strategy) ทนีี้ผมอยากอยางนี้ครบั ถาเกดิทานไมอยากจะใชคาํเกี่ยวกับเรื่อง 

การพัฒนาระบบราชการ ประเมนิผลภาคราชการแบบบูรณาการนัน้ ก็อาจจะใสคําวา  20 

“มาตรฐานสากล” เวลาทานไปประชุมระดบัโลก เขาจะตรวจเกี่ยวกบักฎหมายของทานวาทาน 

ไดพูดคํานีห้รือไมทกุครัง้ เพราะฉะนั้นทานนาจะเติม เปนความเห็นผมสวนตวันะครบั  

เปนความสงางาม แลวก็จะสอดคลองกับกฎหมายที่ประเทศอืน่ ผมยกตวัอยาง ประเทศสวีเดน  

พูดเรื่อสตราทิจีมาก ถาเราไมพูดเรื่องสตราทิจี เราก็ไมสามารถเหน็ตัง้แตทานวางแผน  

ผมขออนุญาตวาทานผูชี้แจง เมื่อสักครู ไมใชวาทานไมเขาใจ ผมทําเกี่ยวกบัเรื่องยุทธศาสตร 25 

นโยบายอะไรตาง ๆ ผมเปนคณะอนกุรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตดิวย 

โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ี ๔ เกี่ยวกับการพัฒนาทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การประเมนิผลตรงนี ้

มีความสําคญัมาก แลวผมไดชี้แจงไปแลววายุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ถาเราไมพูดถงึตรงนี ้แลวเวลา

ทานจะไปแจงรายละเอียดวา ผมกไ็มอยากพูดวา ๓ แผนของทานวาทานไดเอาเงนิตรงไหนไปทํา

อะไรบาง มีครับ ผมยกตัวอยางวาถาทานไดแจงวาตั้งแตแผนทานทําเองไดเลย ยุทธศาสตร 30 



๕๑ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              มยุร ีสุทธ ิ ๑๔/๓ 

 

ทานมีอะไรผมยกตัวอยางนะครับ ป.ป.ช. ก็ทํา ยุทธศาสตรฉบับที ่๓ แลวดวย ก็จะพูดเรื่อง 

สตราทิจีกอน หรือยุทธศาสตร นโยบายอะไรมากอน     

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขออนุญาตทานจะแกไขใหมใชคําวาอะไรครบั 5 

พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   อาจจะเปนมาตรฐานสากล ผมเสนอแคนี ้

ทานก็จะงายครับ แลวไมไดเสียหายอะไรเลย 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามมาตรฐานสากล 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ครับ ขอบคุณครบั 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไดหรอืไมครับ คณะกรรมาธิการไดหรือไมได 10 

เพราะเหตุใด ชีแ้จงครับ คํานี้พอใชเขาไปกม็ีการโตเถียงกันเรือ่ยเลย 

พลเอก ธรีเดช  มีเพียร (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตนะครบั 

คือคณะกรรมาธกิารไดปรกึษาหารือกันแลว เพ่ือสะดวกในความเขาใจ แลวก็เพ่ือใหเปนการปฏิบตัิ 

ที่งายตอการปฏิบัต ิกข็ออนญุาตยืนตามรางเดิมครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวก็โหวต (vote) กันนะครับ ทานวัลลภ15 

เชิญครับ อาจจะมีขอเสนอแนะใหม 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธาน คือผมพยายามยกมือ เพราะวา 

เปนหลักเขียนกฎหมายทัว่ไปแบบนี ้ถากรรมาธกิารยอมจะยุงกนัใหญ ไมยอมถกูแลว ขอบคุณครับ 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมก็พยายามที่จะใหพูดกัน พูดมากกไ็มด ี

เดี๋ยวคอยโหวตกนัครบั ตกลงก็ไดมาโดยทานสมชายบอกเปนของแถมมาเกินกวา  20 

ทานพลเรือเอก ธราธร กไ็ดมาเกี่ยวกับใหผูตรวจการแผนดนิมาแถลงตอสภา สวนผูพิการก็คง 

ไมตดิใจนะครบั ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ขออนุญาตทานประธานนิดเดียวครับ เพ่ือใหเกิด 

ความกระจาง เพราะวาผมตรวจคํานิยามใชคําวา “ผูตรวจการแผนดนิหมายความรวมถงึประธาน 

ผูตรวจการแผนดนิดวย” กจ็ะใหชัดเจนวา เพราะจริง ๆ ผมตองการแคผูตรวจการแผนดิน 25 

ทานใดทานหนึ่ง หรือผูแทนที่ไดรบัมอบหมาย แตท่ีบอกวาเกนิเพราะวาถาไปตีตามนิยามตรง ๆ  

ก็หมายความวา ผูตรวจการหมายความรวมถึงประธานผูตรวจการแผนดนิดวย ในสภานี้ไมเปนไร 

แตอยากใหบันทึกไววาหมายความวาทานใดทานหนึ่งมาก็ได ไมตองหมายถงึทั้งคณะครับ 
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๕๒ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              มยุร ีสุทธ ิ ๑๔/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เมื่อสักครูคณะกรรมาธกิารชี้แจงแลวชัดเจน 

คือวาประธานมาก็ได ประธานก็ถือวาเปนผูตรวจการแผนดนิ เชญิเลขาธกิารตอครับ มาตรานี ้

โนตไวดวย คณะกรรมาธิการมีการแกไข ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ เชิญครับ  5 

มีประเดน็ไหนครับ 

   พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   เรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ อยางนี้ไดไหมครับ ผมขออนญุาตวาจะมีมาตราหลัง ๆ จะตองมกีารอภิปรายกันมาก 

ผมขออนุญาตวาตัง้เปนขอสังเกต ทานพอจะยอมรับไดหรือไมครับ ขอบพระคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ฝากใหคณะกรรมาธิการพิจารณาวาจะเปน 10 

ขอสังเกตไดหรือไม ไปปรับปรุงดูวาจะเปนอยางไร ทานกรุณาทําขอสังเกตไปใหคณะกรรมาธิการ 

ชวยพิจารณาดีหรือไม แลวคณะกรรมาธิการก็ชวยดวูาพอจะใสเขาไปไดหรือไม แลวเดี๋ยวคอยวา

ตอนขอสังเกต ใหทานพลเรอืเอก ธราธร ทําขอสังเกตมาเกี่ยวกับการทํารายงานประจําป แลวทาน 

ก็ชวยตรวจแกดูเพื่อจะเตมิไปในขอสังเกต ทานมณเฑียร  บญุตนั ยืนยันรบัรองสิทธหิมดแลวครบั 

จะมีประเด็นอะไรครบั ทานจะพูดไมได เพราะวาทานไมไดแปรญัตติไว 15 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   ทานประธานครับ คือผมทราบวาผมไมมีสิทธิพูด 

เพราะวาไมไดแปรญตัติไว เผอิญกฎหมายเขาในวนัท่ีผมไปปฏิบตัิภารกิจที่ตางประเทศ แตวาไมได 

แปรญัตติไวก็เขาใจครับ ทีนีผ้มจะเรียนถามภายหลังก็ได แตวาจะเรียนถามไวตอนนีก้็ไดวา คําวา 

“ประชาชนทั่วไปในมาตรา ๕” จะแปลวา ทุกคน หรอืทัว่ถึง ดวยหรือไม คาํวา “ทัว่ไป” ในท่ีนี้

หมายถงึ ทัว่ถงึดวยหรอืไม ขอบพระคุณครับ 20 

  

              - ๑๕/๑ 



๕๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              เปลงฉวี  ๑๕/๑ 

 

  ประธานสภานติบิัญญัตแิหงชาติ   :   ผมอนญุาตใหกรรมาธิการชีแ้จงอกีทีหนึ่งวา 

เพ่ือที่ทานมณเฑียร  บุญตัน จะไดสบายใจวามาตรา ๕ นั้นยืนยันรับรองสิทธิอยางไร  

เชิญกรรมาธิการครับ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๕ ความจริงนอกเรื่องไป แตเพ่ือความสบายใจ  5 

เชิญผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครบั  

  พลเอก ธรีเดช  มีเพียร (ประธานกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ  

ขออนญุาตเรื่องที่ทานพลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ กอนนะครับ คณะกรรมาธกิารไดคุยกนัแลว  

ก็ยินดรีับความคิดของทานเขียนเพ่ิมเติมเปนขอสังเกตนะครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   สําหรับขอสงสัย ทานมณเฑียร บญุตนั 10 

อาจจะนอกเรือ่งหนอย แตวาแถลงใหทานสบายใจเรือ่งสิทธิคนพิการ เพราะวาเปนประเดน็ 

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ 

กระผม อรรถสิทธิ์  กันมล ในฐานะกรรมาธกิาร ขออนญุาตกราบเรียนความหมายของรางมาตรา ๕ 

โดยเฉพาะในสวนทีว่าการเผยแพรใหประชาชนทราบ คําวา “ประขาชนทัว่ไปสามารถเขาถึงได

โดยสะดวก” จรงิ ๆ ก็คอืความหมายวา ประชาชนทัว่ ๆ ไป ก็คือใครกต็ามสามารถที่จะเขาถึง 15 

การเผยแพร ซึ่งอยางนอยระบบทีบ่ังคบัวาตองมีการเผยแพร กค็ือวาตองเผยแพรผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงระบบหรือวธิีการอื่นใดท่ีจะเปนการเอื้ออาํนวยใหแกประชาชน 

ที่จะสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก นัน่หมายความวาสะทอนถึงนัยของความตาง หรือความ

หลากหลายของมติิประชาชนดวย เพียงแตวากรณีในการปฏิบัตมิาตรา ๕ ในทางปฏิบัติก็จะขึน้อยู

กับกระบวนการหรืองบประมาณหรือความพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีดวย โดยอยางนอยกค็ือวา20 

ตองผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อนันี้กค็ือความหมายของมาตรา ๕ ขออนญุาตกราบเรียนครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ใหทานมณเฑียร  บุญตนั สบายใจ  

ผมไมอนุญาตใหถามแลวนะครับ เชิญเลขาธิการตอครบั  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “หมวด ๓ สํานักงานผูตรวจการ25 

แผนดิน ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๕๔ ไมมกีารแกไข  หมวด ๔ บทกําหนดโทษ  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๕ มีการแกไข” 
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๕๔ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              เปลงฉวี  ๑๕/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕๕ มีการแกไข ตัดคําวา  

“ฝาฝนหรือ” และมาตรา ๒๕ ตรงคาํวา “(๑)” ขอตรวจดูมาตรา ๒๕ (๑) หนอยนะครับ มีสมาชิก

ทานใดจะอภิปรายหรือไม  5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   หรือฝาฝนมาตรา ๒๘ นะครับ มาตรา ๒๘  

ใชคําวา “หามมิใหผูใดเปดเผย” และไมปฏิบตัิตาม คือไปเปดเผยหรืออยางไร ไมไดฝาฝนหรือ 

กรรมาธิการ ลักษณะกฎหมายอาญา ชวยชีแ้จงนิดหนึง่ หรือฝาฝน ขอโทษทีฝาฝนอยูแลว 

มาตรา ๒๘ ถูกตองแลว มีทานใดจะอภิปรายหรือไมครบั  10 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ผมจะขอมติในมาตรา  

ตอไปจะเปนเรื่องของบทเฉพาะกาลแลว ผมจะรอฟงคําอภิปรายบทเฉพาะกาลทหีลังนะครับ  

ถาอยางนั้นตอนนี้ก็จะขอมตใินมาตราที่คณะกรรมาธิการไดพิจารณาไปจนถึงบทกําหนดโทษแลว 

จากนัน้จึงจะตอดวยบทเฉพาะกาล เมื่อพิจารณาไปถงึมาตรา ๕๕ แลวก็จะขอมติในมาตราที่15 

คณะกรรมาธิการมกีารแกไขนะครับ แตขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ ทานสมาชิกครับ  

เปนการตรวจสอบองคประชุมกอนที่จะลงมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข ผมไดพิจารณา

เห็นวาไดพิจารณามาถึงมาตรา ๕๕ แลวขอใหมีการลงมติกอนและจากนั้นจะเปนเรือ่งบทเฉพาะกาล

อีกไมกี่มาตรา แตวาบทเฉพาะกาลนั้นมีผูสงวนคาํแปรญตัตมิาก จึงอยากจะใหทานสมาชิกไดฟง 

และเพ่ือจะไดลงมติไดถกูตองตามความตองการและความคิดเห็นของทาน ดงันัน้ในชั้นตนนีก้็ไดมี20 

การอภิปรายและมีการชีแ้จงกันอยางชดัเจนพอสมควร ตั้งแตมาตรรา ๑ ถึงมาตรา ๕๕  

ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข และคณะกรรมาธกิารก็ยอมแกไขใหในบางมาตราอยางเมื่อสักครูนี้ 

นะครับ มาตรา ๓๙ ดงันัน้ในขัน้ตอนนี้จะเปนการ ตกลงทานสมชาย  แสวงการ ขอถอนคาํแปรญตัติ

แลวนะครับ เพราะวาไดตามที่ตองการแลว เหลือแตทานเมื่อสักครูผมยังไมไดถามเลย  

ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ทานไมสงวนคําแปรญตัตแิลว ทานขอเปนขอสังเกตใชหรือไม 25 

ผมขอสรปุอยางนี้ถกูหรือไมครับ เดี๋ยวถามอีกครั้งตอนถงึมาตรานั้นกแ็ลวกัน  
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๕๕ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              เปลงฉวี  ๑๕/๓ 

 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตคิรบั ในประเดน็ที่ ๑ เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการประเมนิผลภาคราชการแบบบูรณาการ 

จะขออนุญาตใหคณะกรรมาธกิารบนัทึกเพ่ิมเติมเปนขอสังเกต  5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทําเปนขอสังเกต  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ทําเปนขอสังเกตครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมติดใจ  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ประเดน็ที่ ๒ ก็ไมติดใจ เรื่องนั้น เพราะวา10 

คณะกรรมาธิการอธิบายแลววาคุมครองโดยรฐัธรรมนูญแลว  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ไมตดิใจในประเด็นที่ ๒ ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   สวนประเด็นที่ ๓ ก็แกไขใหแลว 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   พอใจครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลงก็ไมมีผูสงวนคําแปรญัตตนิะครับ  15 

  ทานสมาชิกขอไดโปรดแสดงตนเพ่ือจะลงมติในมาตราทีค่ณะกรรมาธิการ 

มีการแกไข คณะกรรมาธกิารไดพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนถึงมาตรา ๕๕ แลวก็ยุตไิวกอน 

เพ่ือจะลงมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขกอน จากนั้นจะไปพิจารณาบทเฉพาะกาล  

และมาตรา ๕๖ เปนตนไปจนจบราง แลวลงมติอีกทหีนึง่ ผมขอเรียนใหทานสมาชกิทราบโดยยอวา 

คณะกรรมาธิการมกีารแกไข แลวก็มกีารแกในทีป่ระชุมนี้ตามที่สมาชกิขอแปรญตัตใินบางเรื่อง  20 

ในมาตรา ๓๙ แตยังมมีาตราหนึง่ท่ีทานพลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห  ยังสงวนคําแปรญตัตไิวนะครบั 

เดี๋ยวคอยถามอีกทวีาจะสงวนคําแปรญัตติไวหรือไม คือมาตรา ๑๓ นอกนั้นก็ไมมีปญหา คือสมาชิก

อภิปรายและสอบถามแลวพอใจนะครับ ซึ่งก็จะไดเริ่มถาม เดี๋ยวตรวจสอบองคประชมุกอนนะครับ 

ขอกดออดอีกทีครับ มีทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไมครบั ขอทราบองคประชุมครับ  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๙ คน) 25 

 

          - ๑๖/๑ 



๕๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              โสรยา  ๑๖/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๒๐๙ ครบองคประชุม

นะครับ ตอไปผมจะขอถามมติเรียงตามลําดับมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขนะครับ  

แลวหลักการกค็ือถาทานเหน็ดวยกับการแกไขคณะกรรมาธิการกก็ดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควร5 

คงไวตามรางเดิมกก็ดปุม ไมเห็นดวย ยกเวนมาตราเดียวคือมาตรา ๑๓ ซึง่พลเอก มารุต   

ปชโชตะสิงห ไดสงวนคําแปรญัตติไว ทานอยาเพ่ิงรบีลงจากบลัลังกนะครบั จะใหทานไดแถลงตอ

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตอิีกสักครั้งหนึง่ เริ่มตนดวยคําปรารภครับ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

ทานเห็นดวยหรือไม เชิญลงมติเลยครับ มีทานใดยังไมไดลงมติไหมครับ ตรวจสอบหนาจอสัก

เล็กนอยนะครับ คําปรารภมกีารแกไข ทานเห็นดวยกบัคณะกรรมาธิการหรอืไม เชญิทานลงมต ิ 10 

ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติจํานวนผูเขาประชมุ ๒๑๑  

มีมตเิหน็ดวย ๒๐๗  ไมเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๔ เปนอันวาที่ประชมุเหน็ดวยกบั

คณะกรรมาธิการที่มีการแกไขคําปรารภ  15 

ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๕ ครบั ทานเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ 

หรือไมครับ ทีม่ีการแกไขเพ่ิมเตมิความในวรรคสองของมาตรา ๕ เชญิทานลงมติไดเลยครับ 

เชิญทานตรวจสอบหนาจอเล็กนอยครับ ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๕ จํานวนผูเขารวม20 

ประชมุ ๒๑๑  มมีตเิหน็ดวย ๒๐๗  ไมเห็นดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔ เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบ 

ดวยกบัมาตรา ๕ ที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไขนะครับ  

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๑๑ ครับ คณะกรรมาธกิารมีการแกไขเพ่ิมเติม 

ความในวรรคสามของมาตรา ๑๑ นะครบั ทานเห็นดวยหรือไมเชญิลงมติไดครับ ปดการลงคะแนน

ขอทราบผลครบั  25 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๗  คะแนน ไมเห็นดวย  ไมมี) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๑ นะครบั 

จํานวนผูเขารวมประชุม ๒๑๑ มีมติเห็นดวย ๒๐๗  ไมเห็นดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔ นะครบั 

เปนอนัวาที่ประชุมลงมติเหน็ชอบดวยกับคณะกรรมาธกิารในมาตรา ๑๑ นะครบั 
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๕๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              โสรยา  ๑๖/๒ 

 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๑๒ และขอพักนดิหนึ่งครบั เชญิลงมติในมาตรา ๑๒ 

ครบั คณะกรรมาธกิารมีการแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคสองและวรรคส่ีของมาตรา ๑๒  

ทานเห็นดวยหรือไม เชิญลงมตินะครับ มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครบั ตรวจสอบ 5 

หนาจอเล็กนอยครบั ปดการลงคะแนนขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๑๒ ครบั 

จํานวนผูเขารวมประชุม ๒๑๐  มีมตเิหน็ดวย ๒๐๖  ไมเห็นดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔ นะครบั 

ผมขอเรียนถามพลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห นะครบั มาตรา ๑๓ ทานยังจะขอสงวนคําแปรญตัต ิ10 

หรือไมครับ  

  พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห ยังขอสงวนคําแปรญัตติอยูครับ    

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ครบั ขอใหทานแถลงสั้น ๆ และ

คณะกรรมาธิการตอบสัน้ ๆ นะครับ 15 

  พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห   :   ขอบคุณครับ กราบเรยีนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห สมาชิกสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต ิและทานสมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาติผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในมาตรา ๑๓ ผมเห็นวา 

มาตรา ๑๓ วรรคสองมีความสําคัญอยางย่ิงนะครับ ซึง่ในวรรคสองเขาบอกวา “ในกรณีที่วฒุิสภา 

ไมใหความเหน็ชอบผูไดรับการสรรหารายใด ใหดําเนนิการสรรหาบคุคลใหมแทนผูน้ัน แลวเสนอตอ 20 

วุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป โดยผูซึ่งไมไดรบัความเหน็ชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเขารับ 

การสรรหาในครัง้ใหมนี้ไมได” ในวรรคสองผมขออนุญาตแกไขขอแปรญตัติเปนดังนี้นะครับ  

“ในกรณีที่วฒุิสภาไมใหความเหน็ชอบผูไดรับการสรรหารายใด ใหดําเนินการสรรหาบุคคลใหม 

แทนผูนั้นแลวเสนอตอวุฒิสภาเพ่ือใหความเหน็ชอบตอไป” โดยผูซึ่ง ซึง่ผมเติมคาํวา “เคย” นะครบั 

“โดยผูซึ่งเคยไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา” แลวกต็ัดคําวา “ในครัง้นี”้ ออกนะครับ “โดยผูซึ่ง25 

เคยไมไดรับความเหน็ชอบจากวฒุิสภาจะเขารบัการสรรหาในครั้งใหมนี้ไมได” ดวยเหตุผลทีว่า 

เรื่องนี้เปนเรือ่งที่สําคัญในวรรคสอง เพราะวาผูตรวจการแผนดนินัน้มีแค ๓ ทานเทานั้นเอง  

ไมเหมือนองคกรอิสระอืน่ทีม่ีหลายทาน แตผูตรวจการแผนดินมีแค ๓ ทาน เพราะฉะนั้นคนที่จะ 

เขาไปทําหนาทีต่รงจุดนี้จะตองเปนคนที่สะอาดจรงิ ๆ เปนคนที่คลีน (clean) จริง ๆ เพราะวาอันนี ้
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๕๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              โสรยา  ๑๖/๓ 

 

เปนเรื่องของประเทศชาติ ไมใชเปนเรื่องของสวนตวัหรอืใด ๆ ทั้งส้ิน ประเทศชาตติองมากอนครับ 

เพราะฉะนัน้๓ ทานจะตองคลีนจรงิ ๆ ถาเกดิทานที่เคยมาแลวในอดีตไมวาจะเปนเรื่องของการที่มี

ขอหาทุจริตประพฤตมิิชอบ หรือขอหาอื่น ๆ ทีม่ีมลทนิตดิตวัอยูนะครบั ผมเหน็วานาจะเปล่ียนไป5 

เลนพ้ืนที่อืน่เสียมากกวาไมควรจะเขามาในพ้ืนที่แหงนี้ เพราะเปนเรื่องทีม่ีความสําคัญนะครบั 

เพราะวาอํานาจหนาท่ีในตําแหนงนีก้็ถือวามคีวามสําคญัจริง ๆ เพราะฉะนัน้ถาทานมีมลทินก็ไมควร

ที่จะเขามา ถึงแมวาอาจจะมีประเดน็อยางทานผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกมาวา

เปนการตัดสิทธ ิ

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวใหเขาชีแ้จงกแ็ลวกนัครับ 10 

  พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห   :   แมจะเปนการตดัสิทธสิวนบคุคล แตผมวา 

ตําแหนงนี้สําคัญ เพราะฉะนั้นคนที่เขามาจะตองใสสะอาดครับ เพราะมีแค ๓ คน และเปนเรื่องของ

ประเทศชาตินะครบั ก็อยากใหทานสมาชิกผูทรงเกียรตไิดพิจารณา ซึง่ในอดีตเรากเ็คยเจอมาแลว 

เหตกุารณเราเคยเจอมาแลวก็ไมอยากใหเกดิเหตกุารณเชนนัน้ 

เกิดขึ้นอกี วาถาไมใสสะอาดจริง ๆ กไ็มควรมาในตําแหนงนี้ 15 

ขอบคุณครับ 

 

- ๑๗/๑ 

   

   20 

    

 



๕๙ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ               วลัยภรณ  ๑๗/๑ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ    :   คณะกรรมาธิการชี้แจงครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตท่ีประชมุ  

ขออนญุาตทานประธานครบั กระผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการ ก็ดวยความเคารพ 5 

ทานมารุต  ปชโชตะสิงห  ทีจ่ริงคณะกรรมาธิการก็เห็นถงึปญหาที่ทานมารุต  ปชโชตะสิงห  

ยกขึ้นมา แตถาแกลักษณะของทานมารตุ  ปชโชตะสิงห ในลักษณะทีว่าถาผูเคยไมผาน 

ความเหน็ชอบของวุฒสิภาไมวาดวยกรณีใด ไมวาครั้งใดแลวจะกลับมาสรรหาไมได ก็จะเปน 

กรณีที่อาจจะมีผลกระทบตอบุคคลนั้นคอนขางมาก เพราะในเรื่องของการไมใหความเหน็ชอบ 

ของวุฒิสภานั้นอยางที่ไดกลาวไววามีไดหลายกรณีจากเหตุผลหลายเหตุผล ทั้งเหตุผลเล็กนอย เชน 10 

การผิดพลาดในเรื่องของการนับระยะเวลา อยางสมมตุิเรื่องของการนบัระยะเวลาการถือครอง

ตําแหนงหวัหนาสวนราชการที่เปนคุณสมบัตติามมาตรา ๘ หรือกรณีตามมาตรา ๑๐ (๑๘) ทีบ่อกวา 

ตองพนจากตาํแหนงการเปนสมาชกิสภาทองถิ่นหรือสมาชิกของสภาไมนอยกวา ๑๐ ป ซึ่งตอนที ่

เขามาสมัครนัน้ ที่ไมไดรบัความเห็นชอบนั้นมกีารผิดพลาดจนนับผิดที่ยังไมพนตําแหนง ยังไมถงึ

ระยะนั้น วฒุิสภาเลยไมใหความเห็นชอบ หรือกรณีที่ทานมารตุ  ปชโชตะสิงห ยกขึน้มาวา 15 

มีการกลาวหาบคุคลนั้นวามกีารทุจรติหรือประพฤติมิชอบอยางไรกต็าม แตเมือ่ภายหลังแลวเขา 

เขาไปดาํเนนิการจนกระทัง่เขาพนจากกรณีทีถู่กกลาวหาวาเปนผูสุจริตหรือไมไดกระทําการดงักลาว

แลว มีการยืนยันโดยระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือระบบของทางปกครอง หรือระบบของทาง

หนวยราชการแลวแตกรณีแลว บคุคลนัน้กเ็ปนผูบริสุทธิไ์มไดกระทําตามทีก่ลาวหาอยางนั้น แตถา

เขียนลักษณะอยางทานบุคคลเหลานี้ก็จะไมสามารถจะเขามาอีกไดเลย ทั้ง ๆ ทีเ่ปนขอการผิดพลาด20 

เล็ก ๆ นอย ๆ หรือการที่เขาไดพิสูจนตวัเองแลววาเขาเปนบคุคลที่ถกูตอง เปนบุคคลที่ไมได 

ขอมลทนิมัวหมองในลักษณะที่ไดถูกกลาวหามา เพราะฉะนั้นในเหตุการณแตละเหตุการณ 

ในการไมใหความเหน็ชอบของวฒุิสภานัน้มีไดหลายเหต ุตั้งแตเหตุเล็ก ๆ จนถึงเหตขุนาดใหญ 

ที่มีเหตุสําคญั เพราะฉะนั้นจึงเหน็วาถาไปเขียนลักษณะที่วา ถาเคยไดรับความเหน็ชอบแลว 

ไมวากรณีใด ๆ ไมวาตอนเหตุในชั้นใดหรือเหตุใดเมื่อไรกต็ามกห็มดสิทธิ ก็จะเปนการจํากดัสิทธิ 25 

ของบคุคลนัน้ในการที่จะสมคัรเขารับการสรรหาเสีย แตถาใหเขามีสิทธิเขามา แลวกไ็ปดกูันในชั้น

ของกระบวนการการสรรหาในการพิจารณากล่ันกรองบคุคลที่มีคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบดวย

องคประกอบตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของแลว ก็เปนลักษณะที่และในกฎหมายฉบับท่ีเขียนอยู ถายังเหน็วา 

ในคราวนัน้เขาไมผานความเห็นชอบเขาก็สมคัรในคราวนั้นไมไดก็เปนกระบวนการท่ีเปนไปตาม 

 30 



๖๐ 
 

สนช. ๔๖  เปนพิเศษ               วลัยภรณ  ๑๗/๒ 

 

กฎหมายที่จะพิจารณาในตามขั้นตอนตอไป ซึ่งอยางนี้นาจะทําใหกระบวนการนัน้เปนไปโดยชอบ

มากกวา เพราะฉะนั้นในลักษณะดังกลาวนั้นคณะกรรมาธิการจึงขอยืนที่จะเปนไปตามรางไมแกไข5 

ตามท่ีทานพลเอก มารุต ปชโชตะสิงห เสนอขึน้มาครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมขอมติเลยนะครบั ทานใดเหน็ดวย

กับรางเดมิของคณะกรรมาธกิารกดปุม เห็นดวย ถาทานเห็นดวยกับการแกไขของ 

ผูสงวนคําแปรญัตติ คือพลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห กดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมติครับ มีทานใด 

ยังไมลงมติอกีหรือไมครบั อกี ๒ ทาน เชญิตรวจสอบหนาจอเล็กนอยครบั ปดการลงคะแนน 10 

ขอทราบผลครบั 

   (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๖๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๔๕ คะแนน) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนน จํานวนผูเขาประชุม ๒๑๑  

มีมตเิหน็ดวย ๑๖๐ ไมเห็นดวย ๔๕ งดออกเสียง ๖ เปนอันวาที่ประชุมเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ

ตามรางเดมิ  15 

  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๑๖ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข เชญิทานลงมติวา

ทานเห็นดวยกบัคณะกรรมาธิการที่แกไขหรือไมครับ มีทานใดยังไมลงมตหิรือไมครับ ตรวจสอบ

หนาจอเล็กนอยอีกทานหนึ่งครับ ปดการลงคะแนนขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๒ คะแนน  ไมเห็นดวย ๔ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๖ จํานวน 20 

ผูเขาประชมุ ๒๑๑ เหน็ดวย ๒๐๒ ไมเหน็ดวย ๔ งดออกเสียง ๕ เปนอนัวาที่ประชมุเหน็ดวย 

กับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๑๖  

ตอไปเปนการลงมตใินมาตรา ๑๘ คณะกรรมาธกิารมกีารแกไขความในวรรคหก 

ของมาตรา ๑๘ เชิญทานลงมติวาเหน็ดวยกบัคณะกรรมาธิการหรือไม มีทานใดยังไมไดลงมตหิรือไม 

อีกทาน ๑ ครบั ปดการลงคะแนนขอทราบผลครบั  25 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนมาตรา ๑๘ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๑๑ มตเิหน็ดวย ๒๐๖ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๕ เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบ

ดวยกบัคณะกรรมาธิการในการแกไขมาตรา ๑๘  
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๖๑ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ               วลัยภรณ  ๑๗/๓ 

 

  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๓๓ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขเล็กนอย  

เชิญทานลงมติครับ ปดการลงคะแนนขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๒ คะแนน  ไมเห็นดวย ๕ คะแนน) 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๓ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๑๑ มีมติเห็นดวย ๒๐๒ ไมเหน็ดวย ๕ งดออกเสียง ๔ เปนอนัวาที่ประชุม 

เห็นชอบดวยกบัคณะกรรมาธิการในการแกไขมาตรา ๓๓  

  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๓๖ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข เชญิทานลงมติ

ครับ มาตรา ๓๖ คณะกรรมาธิการแกไขความใน (๓) มทีานใดยังไมลงมตหิรือไมครบั มาตรา ๓๖ 10 

ปดการลงคะแนนขอทราบผลครับ  

   (มสีมาชิกเหน็ดวย ๒๐๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๕ คะแนน) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๖ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๙ มีมติเห็นดวย ๒๐๐ ไมเหน็ดวย ๕ งดออกเสียง ๔ เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบ

ดวยกบัคณะกรรมาธิการที่มีการแกไขในมาตรา ๓๖  15 

  ตอไปเปนมาตรา ๓๙ ขอชี้แจงเล็กนอย ตอนแรกคณะกรรมาธิการไมไดแกไข 

มีผูสงวนคําแปรญตัต ิคือทานสมชาย  แสวงการ และพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

คณะกรรมาธิการพิจารณาในท่ีประชุมและมีมติดวยกันเห็นพองใหแกไขขอความในมาตรา ๓๙ 

เกี่ยวกบัการใหผูตรวจการแผนดนิมาแถลงรายงานประจําปตอรัฐสภา ทานสมชาย  แสวงการ  

ผูสงวนคําแปรญัตติพอใจ พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ก็พอใจแปรญตัต ิ๓ เรื่อง  20 

แตคณะกรรมาธกิารแกไขไป ๑ เรื่อง แลวจะใหเปนขอสังเกตอีก ๑ เรื่อง ดงันัน้ ทานสมชาย   

แสวงการ และทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ถอนคําแปรญัตติไป แตเนื่องจากมีการแกไข

มาตรา ๓๙ ในชั้นของทีป่ระชุมแหงนี ้จึงตองขอมติวาทานเหน็ดวยกับการแกไขมาตรา ๓๙ หรือไม 

เชิญทานลงมติครับ ปดการลงคะแนนขอทราบผลครับ 

   (มีสมาชิกเห็นดวย ๒๐๖ คะแนน  ไมเหน็ดวย ๒ คะแนน) 25 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๓๙ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๑๒ มีมติเห็นดวย ๒๐๖ ไมเหน็ดวย ๒ งดออกเสียง ๓ ไมลงคะแนนเสียง ๑ 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๓๙ ในที่ประชมุแหงนี้  
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๖๒ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ               วลัยภรณ  ๑๗/๔ 

 

  ตอไปเปนการลงมตใินมาตรา ๕๕ คณะกรรมาธิการมีการแกไขขอความ  

เชิญทานลงมตวิาเห็นดวยหรือไมกับมาตรา ๕๕ ----------------------------------------------- 

 5 

            -  ๑๘/๑ 

     

 



๖๓ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ       นิจกานต  ๑๘/๑ 

 

มีทานใดยังไมไดลงมติหรือไมครับ มาตรา ๕๕ ตรวจสอบหนาจอเล็กนอยครับ ตรวจสอบหนอยครบั 

มาตรา ๕๕ มีทานใดยังไมไดลงมตหิรือไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕๕ จํานวนผูเขาประชุม ๒๑๐  

มีมตเิหน็ดวย ๒๐๖ งดออกเสียง ๔ เปนอันวาที่ประชมุพิจารณาเห็นชอบดวยกบัการแกไขของ 

คณะกรรมาธิการ มาตรา ๕๕ ตอไปจะดาํเนนิการพิจารณามาตรา ๕๖ บทเฉพาะกาลตอนะครบั 

เชิญเลขาธกิารอานบทเฉพาะกาล  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ10 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “บทเฉพาะกาล ไมมีการแกไข 

มาตรา ๕๖ ไมมกีารแกไข มสีมาชิกสงวนคําแปรญัตติ” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕๖ มีการแกไข ผมอยากเรียน 

ใหที่ประชุมทราบอยางนีว้าคณะกรรมาธิการไมมีการแกไข แตมีผูสงวนคําแปรญตัติ ซึ่งมหีลายทาน 

แลวผมอยากจะเรียนที่ประชุมวา มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ เปนบทเฉพาะกาล 15 

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกนั เกี่ยวกับบทเฉพาะกาลของการดาํรงอยูตอของผูตรวจการแผนดนิ  

ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวนัที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบังคบั ดงันั้น  

ผมก็จะขออนญุาตที่ประชุมใหพิจารณารวมกนัไป เพราะวาจะตองมีความตอเนื่องและ 

ความสัมพันธกัน ถาแกไขหรือเปล่ียนแปลงอยางไรก็จะกระทบ ดังนัน้ ผูอภิปรายกส็ามารถ 

ที่จะอภิปรายไดในสวนที่เกีย่วกับมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ ดังนั้น ผมขออานรายชื่อ 20 

กลุมผูสงวนคาํแปรญตัติหนอยนะครับ และขอใหทานแสดงความจํานงวาทานจะสงวนคาํแปรญตัติ

ตอหรือจะอภิปรายหรือไม ขอรายชื่อผูสงวนคําแปรญตัติครบั ผูสงวนคําแปรญัตติมทีานนรนติิ 

เศรษฐบุตร  ทานกลานรงค  จันทิก ทานขอแถลงเปนคนสุดทาย เนือ่งจากทานจะฉาย 

เพาเวอรพอยท (PowerPoint) ประกอบดวย ซึ่งผมไดพิจารณาอนุญาตไปแลว จากนั้นกม็ ี

ทานสมชาย  แสวงการ  ทานเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ  ทานธาน ี ออนละเอียด และทานยุทธนา   25 

ทัพเจริญ  ผมเรียงตามลําดบัดังนี้ จะขอใหทานสมชาย  แสวงการ แถลงกอน เชญิทานสมชาย  

แสวงการ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ ผม สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตองขออนญุาตทานประธาน 
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ซึ่งผมไดทาํเอกสารขออนญุาตฉายสไลด (slide) ดวย เดี๋ยวถงึเวลาจะขออนุญาตทานประธาน 

ฉายสไลดประกอบ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมลืมไปครับ อนญุาตนะครับ 5 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานครบั ผมไดขอสงวนคําแปรญัตติไว 

ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๖ นี ้ดวยมีสาเหตุหลายประการ  

  ประการแรก คือการท่ีรัฐธรรมนญูฉบับนี ้ซึง่ไดผานประชามตมิาแลว มีความชดัเจน

ในคําปรารภ ซึ่งระบถุึงเรื่องของการใหมีการที่จะปฏิรปูประเทศในหลาย ๆ เรื่อง แลวก็ใหมีกลไก

ตาง ๆ เพ่ือใหเราไดเดนิหนาประเทศนัน้อยางมีประสิทธภิาพ สุจริต เที่ยงธรรม มีสวนรวม  10 

มีการปองกนัและแกไขวกิฤติประเทศตามความจําเปนและเหมาะสม มกีารรับรองปกปอง คุมครอง

สิทธ ิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใหชดัเจนและครอบคลุม ทั้งหลายทั้งปวงนี้กต็องมีกลไก 

ในการปฏิรูปประเทศทั้งหมด รวมถึงการใหมีองคกรอิสระเขามาทาํหนาที่ ซึ่งก็เดนิหนามาตัง้แต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาแลว เสริมอํานาจ ๓ อํานาจหลัก  

คือ อํานาจของฝายนิตบิัญญตัิ ฝายบริหารและฝายตุลาการ การออกแบบของรฐัธรรมนูญฉบบันี ้15 

จึงไดกําหนดใหมีองคกรอิสระไวหลายองคกรเพ่ือมาทําหนาที่ชวย มไิดออกแบบใหมอีงคกรเดียว

เพียงองคกรใดองคกรหนึ่ง แลวทานยังเขียนมาในรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗๓ อีกวา “การดาํรง

ตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูดงักลาว” ผมตองการ

อธิบายตอสภาและตองการใหเหน็ความเปนมาตรฐานชดัเจนครับวา ๑. การออกแบบของ

รัฐธรรมนูญฉบบันีม้ี ๓ องคอํานาจอยูเหมือนเดิม นติิบญัญตัิ บริหาร ตุลาการ และมีหนวยงาน20 

เรียกวาองคกรอิสระ ไมวาจะเปน คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทุจรติและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการผูตรวจการแผนดนิ อยางนี้เปนตน เพ่ือทาํหนาที่ในการชวยตรวจสอบถวงดุล 

และทําใหขอตาง ๆ เดนิตอไปได ปฏิรปูไปได เพราะฉะนัน้การออกแบบองคกรอิสระ แมจะมี

หลักการแบบเดียวกัน มีคุณสมบัตกิลางแบบเดียวกนัที่ทานใชเปนหลัก เชน การใหเปนอธิบดีมาแลว25 

ไมนอยกวา ๕ ป การใหเปนศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือถามีสวนที่เกีย่วของกับ 

การทํางานดานสาธารณะกต็องไมนอยกวา ๒๐ ป ซึง่ผมถือวาอันนี้เปนการออกแบบคุณสมบตัิกลาง 

และในแตละองคกรของคณะกรรมการตามองคกรอิสระ ทานก็ยังออกแบบไมเทากนั ไมเหมือนกัน  
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ทั้งหนาที่และอํานาจรวมถึงคุณสมบตัิในรายละเอียดปลีกยอย คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ

มาก ทานกอ็อกแบบมาก ซึง่สภาก็ไดผานความเห็นชอบวาเมื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติของ

คณะกรรมการการเลือกตัง้แลว ทานกไ็มไดมคีวามผิดอะไรครับ เพียงแตวาไปรีเซต็ (reset)  5 

หรือไปเอาเขาระบบตามเดมินั้นเกิดปญหาดวยตัวของมนัเอง แลวก็ประกอบกบัเมือ่ตรวจ 

ในขอเท็จจริงแลว หลายทานก็จะตองครบวาระออกไปตามนั้นอยูแลว เพราะฉะนัน้สภาก็เลย

เห็นชอบวา ถาอยางนั้นก็ใหดําเนินการสรรหาใหมเสียเลย ระหวางนี้ทานกร็ักษาการไปจนกระท่ัง 

มีการสรรหาเสร็จ ซึง่กไ็มแนใจวาอาจจะใชเวลานานพอสมควรเพราะเงื่อนไขในรฐัธรรมนูญ เงื่อนไข

ใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญกวาจะสรรหาแตละคนได ไมใชเรื่องงายครับ คุณสมบัติที่สูงขึ้น  10 

ทีนี้พอมาถงึ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน ซึ่งก็ตองเรียนวาออกแบบมา

แตกตางจาก กกต. ออกแบบมาแตกตางจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ความเห็นผม ทานผูตรวจการ

แผนดินนั้นมีอํานาจลดลงเสียดวยซ้าํไป มีอาํนาจลดลงครับ แตใชคุณสมบตัิกลางแบบเดียวกับ

คณะกรรมการ กกต. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอเท็จจริงก็ตองเรียนวา  

คนตวัไมเทากัน หนาท่ีและอํานาจกไ็มเทากนั ทานจะใชคุณสมบตัิแบบเดียวกันใชทุกเรื่องไปได15 

อยางไร ถาเปนอยางนั้นไดหมดก็ออกแบบองคกรอิสระแทนที่จะม ี๗ องคกร ๖ องคกร  

ทานก็ออกแบบใหเปนองคกรเดียวเลยครบั เปนองคอาํนาจที่ ๔ ตุลาการ นติิบัญญตัิ และเรียกวา

องคกรอิสระ และทําหนาทีทุ่กประการ ท้ังเลือกตั้ง ทัง้ปราบปรามทุจรติ ทัง้เปนออมบุดซแมน 

(ombudsman) ทั้งดานสิทธิมนุษยชน ทัง้ตรวจเงินแผนดินไปเลย ซึ่งทานกไ็มไดออกแบบแบบนัน้ 

เพราะฉะนัน้เมื่อใหองคกรขนาดไมเทากัน หนาทีแ่ละอาํนาจไมเทากนั คุณสมบตัิในเฉพาะดานจึงไม20 

ควรออกแบบเทากนั แตคณุสมบัตกิลางเหมือนกนัได ผมเคยเรียนตอที่ประชุมแลววา เหมือนกับ

ทานนาํรถขบวนหนึง่ท่ีจะไปชวยเหลือผูประสบภัย รถทีม่ีขบวน ๗ คันนั้น  

ไมใชรถที่เหมือนกันครับ เพราะถาเอารถ ๗ คัน คนนั่ง คนขบัเหมือนกันหมด ๗ คนั กจ็ะชวย

ผูประสบภัยไมได คันที ่๑ อาจจะเปนรถที่ตองปองกันเหตุราย อาจจะมีอุปกรณดับเพลิง  

อุปกรณกูภัย คันที่ ๒ อาจจะเปนรถทีม่ีเครื่องปฐมพยาบาลรวมถงึ คนัที่ ๓ อาจจะเปนรถประกอบ25 

อาหาร คนัที่ ๔ อาจจะเปนรถเสบียง คนัที่ ๕ อาจจะเปนรถขนคน อยางนี้เปนตน พอมาตรวจดู

คุณสมบตัิของกรรมการผูตรวจการแผนดนิ ๓ ทาน กบัขอเท็จจริง ผมก็เลยตองขอแปรญตัตคิรับ 

เพราะวาเปนไปไมได ทานเอาคนทีม่ีอยูตามคุณสมบตัิ ----------------------------------------------------- 
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ไปเขากรรมการสรรหา หรือเรียกวารีเซต (reset) ผมจะขออนญุาตทานประธานฉายสไลดวา  

ทั้ง ๒ ทานขาดคุณสมบัตหิมด ไมเปนธรรมกับทาน ขออนุญาตฉายสไลดครบั  

  (ฉายสไลดประกอบการอภิปราย) 5 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ส่ิงท่ีผมอธิบายก็คือส่ิงท่ีทาน แลวผมก็ไดเรียนถาม 

ในท่ีประชุมแหงนี้มาอยางนอย ๒ ครั้ง ก็คือวาผูตรวจการแผนดนินัน้ทานใชหลักวาจะตองมี

คุณสมบตัิคือเปนอธิบดีมาไมนอยกวา ๕ ป ทั้ง ๒ ทาน ขออนญุาตแผนแรก จะเปนเรื่องที่ผมเคย

ถามทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ แลวทานไดตอบชัดเจนวาคุณสมบตัขิองผูตรวจการ

แผนดินก็ตองเปนอธบิด ี๕ ป ถาเปนทางทหารก็หมายถงึผูบัญชาการทหารบก ทหารเรือ  10 

ทหารอากาศ ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาติและปลัดกระทรวงเทานัน้ ผมตรวจสอบและผมนาํ 

เอกสารนี้มาชี้แจงตอสภาก็เขาบอกวา โดยขอเท็จจริงนัน้ไมมีหรอกครับ ไมมีอยูจริง  

เพราะจนกระทั่งถงึป ๒๕๖๐ ผมตรวจยอนหลังไป ๖๐ ป เรามีขาราชการทหาร ตํารวจทีด่ํารง 

ตําแหนงเปนผูบัญชาการเหลาทัพและปลัดกระทรวงมาเกิน ๕ ปแค ๑๑ คน นี่คือเอกสารที่ผมตรวจ

จากผูบัญชาการเหลาทัพทุกทาน อาจจะมบีางทานอยูในสภาแหงนี้ มีปลัดกระทรวงกลาโหมเพียง  15 

๑ คน พลเอก สถติ  สถติยุทธการ ป ๒๔๙๗ – ๒๕๐๔ ๗ ป ผูบัญชาการทหารสูงสุด ๒ คน  

จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต ๖ ป จอมพล ถนอม  กติติขจร ๑๐ ป ผูบญัชาการทหารบก ๒ คน  

จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต ๙ ป จอมพล ประภาส  จารเุสถียร ๙ ป ท้ัง ๓ ทานที่กลาวมาก็อยูใน 

หวงปประมาณ ๒๔๙๗ จนถึงป ๒๕๑๖ ผูบัญชาการทหารเรือม ี๒ คน พลเรือเอก เอื้อน  กุลไกรเวส 

๕ ป  ป ๒๕๐๐ – ๒๕๐๕ พลเรือเอก จรญู  เฉลิมเตียรณ ๕ ป ป ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ผูบัญชาการ 20 

ทหารอากาศมี ๑ คน คือพลอากาศเอก บุญช ู จันทรุเบกษา ป ๒๕๐๓ – ๒๕๑๗  ๑๔ ป  

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาตหิรืออธิบดีกรมตาํรวจเดมิมแีค ๓ คน คือพลตํารวจเอก ประเสริฐ   

รุจิรวงศ ๑๐ ป ป ๒๕๐๖ – ๒๕๑๕ พลตํารวจเอก ศรีสุข  มหนิทรเทพ ป ๒๕๑๙ – ๒๕๒๔ ๖ ป 

พลตํารวจเอก ณรงค  มหานนท ๖ ป ป ๒๕๒๕ – ๒๕๓๐ ทัง้หมดผมไมแนใจวาเปนความผิดพลาด 

หรือไมของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู แตเอาละครับ คงไมใชความผิดพลาด เพราะเรา25 

รับผิดชอบรวมกัน ผมเองเปนสวนหนึ่งในการไปรวมรณรงคเห็นดวยกับประชามตริางรัฐธรรมนญู

ฉบับนี้ แตวาขอเท็จจริงเราตองมาดคูวามจริงวาดําเนินการไดหรือไม เพราะผมตรวจสอบ 

คุณสมบตัิตอไปครับ ขออนญุาตดูประวัตขิองทานผูดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดนิอยูในปจจุบนั 

ทานพลเอก วิทวัส  รชตะนนัท ขออภัยที่เอยนาม ไมเสียหายครบั ขอเจาหนาท่ีชวยนําสไลดทาน 
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ขึ้นดวยนะครับ ทานไดรับโปรดเกลาฯ เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะครบตาํแหนง  

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เหลือเวลาถากฎหมายนีอ้อกภายในเดือนกนัยายน ตุลาคมนี้ ก็เหลือเวลา

อีกประมาณ ๓ ปเศษ ขออนุญาตฉายสไลดดวย เจาหนาที่ครับ ทานมีประสบการณการทํางานที่ผม5 

ไดเรียนแลววาทานไมเคยเปนผูบัญชาการทหารบก ไมเคยเปนปลัดกระทรวงกลาโหม ตาํแหนงสูงสุด

ทานเปนแครองปลัดกระทรวงกลาโหม รกัษาการแทนปลัดกระทรวงกลาโหมเทานั้น  ตําแหนงท่ีถา

เขาใจตอนตนวาพอจะเทียบเคียงกับอธบิดีกรมอืน่ได ไมวาจะเปนกรมสารนเิทศ กระทรวง 

การตางประเทศ หรือกรมใดในกระทรวงอืน่ ๆ แมกระท่ังกระทรวงพลังงาน หรือกระทรวงดิจิทัล

เทคโนโลยี อาจจะมขีาราชการในกรม ๓๐ คน ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน คนอยางมาก แตตําแหนงทานที ่10 

เคยเปนเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ซึง่เคยเปน ๔ ป เมื่อป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ 

นั้น ถาผมอนุมานเอาวาควรจะเทียบเทาหรอืมากกวาอธบิดีกรมที่ผมเอยมากเสียดวยซ้ําไป  

เพราะกรมคมุทั้งกาํลังพล บางกรมที่เปนแมทัพภาคทานคุมกําลังเปนหมื่น ผบ.ตร. คมุกําลังพล 

เปนแสน แมทัพหรือผูบัญชาการภาคก็แบบเดียวกันก็คมุกําลังเปนหมืน่เชนกัน ทานดํารงตําแหนง

เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ป พอมาเทียบเทาถดัมาอีก กค็ือเปนผูอํานวยการสํานักนโยบาย15 

และแผนกลาโหมและเลขาธกิารสภากลาโหมอีก ๒ ป ถาดูอยางนี้ก็อาจจะเปนไดวา ๖ ป แตพอฟง 

คําอธบิาย กรธ. และจากทานประธาน กรธ. ผมชัดเลยวาไมตองตรวจคุณสมบัต ิผมตรวจเอง 

ไดเลยไมตองใหกรรมการสรรหาไปตรวจ ทานพนจากความเปนผูวาการแผนดนิทันท ี 

ไมตองวนิิจฉัยอื่นใด เพราะส่ิงที่ผมอธิบายไปตอนตนแลวอธบิายแตเพียงแตวาตองเปนผูบญัชาการ 

ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และปลัดกระทรวงกลาโหมเทานั้น ๕ ป หลังจากป ๒๕๐๐ กวา ๆ  20 

มานี้มีไมกีค่นแลวก็ไมมีอีกแลว และจะไมมีอีกตอไป เปนการตดัสิทธ ิซึง่ผมเลยคดิวาส่ิงที่ทาน 

ดํารงอยูกับการเปล่ียนผานในเรื่องของการทําหนาที่ในฐานะผูตรวจการแผนดนินัน้นาจะมีระยะเวลา 

เปล่ียนผานพอสมควร เพราะคุณสมบัติใหมที่กรรมการ กรธ. รางมาก็ตองไปหาใหม แตคนเกายัง 

ทําหนาท่ีตอไปแลวมีระยะเวลาเปล่ียนผานในระยะ ๒ – ๓ ปจากนี้ ผมคิดวานาจะเหมาะสม  

จึงขออนุญาตวาใหทานอยูตอไปจนครบวาระตามรัฐธรรมนูญและตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู 25 

เดิม ทานถัดมาเปนอดีตผูพิพากษา ทานบูรณ  ฐาปนดลุย ขออภัยท่ีเอยนาม และขอประวัติ 

ทานครับ ตรวจคุณสมบตัิโดยไมตองเปนกรรมการสรรหา เอาไปรเีซต็ ผมกต็รวจไดวา 

ทานขาดคุณสมบตัิเราเขียนกฎหมายแลวใหขาดคุณสมบัติหมดเลย ทานเปนอธิบดผูีพิพากษา 
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๖๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        สงา  ๑๙/๓  

 

ศาลแรงงานกลาง ๒ ปเปนอธิบดีถาเทียบเทาตามที่ทาง กรธ. อธบิายแลวผมเขาใจ ทานก็เปน ๒ ป 

เอามานับรวมตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอีก ๑ ป เปน ๓ ป ทานเปนประธานศาลอุทธรณภาค ๙ 

และภาค ๓ อีก ๑ ปเปน ๔ ป พอเปน ๔ ป ทานก็ขาดคณุสมบัต ิเพราะคําวา “ผูพิพากษาหัวหนา5 

คณะในศาลฎีกา” ไมใชตําแหนงทางบริหาร ถาตีความไมใชตําแหนงทางบรหิารเทียบเทาอธิบดี  

แมจะเปนหัวหนาของผูพิพากษาในศาลฎีกา ทานกข็าดคุณสมบตัิ หรือจะไปเส่ียงเอาวาใหกรรมการ

สรรหาทานวินิจิฉัยใหบิดเบีย้วไปรวมเปน ๕ ป ผมคดิวาไปไมได เพราะฉะนั้นตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ตรวจสอบเรื่องการเขาดํารงตําแหนงของทานบูรณ  ฐาปนดุลย แลว ทานประธานสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาตทิานไดลงประกาศใหทานเปนผูตรวจการแผนดนิ เมือ่วนัที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  10 

ตามเอกสารนี้ทานเหลือวาระจริง ๆ ไมครบ ๖ ป ตามทีท่านจะไดอยู เหตุผลกค็ือวาทานมีคณุสมบตัิ

ครบ ๗๐ ป ในอีก ๒ ปกวา ๆ ขางหนา ผมจึงเรียนวาในชวงเปล่ียนผานกวาจะหากรรมการ

ผูตรวจการแผนดนิใหมที่จะเขามาเปล่ียน ซึง่จะตองมีคนที่ ๓ ที่จะเลือกเขามาใหมนั้นกเ็ปนไปตาม

คุณสมบตัิใหมคนเกา ๒ คนที่เหลืออกี ๒ ปกวา ๆ ๒ ป ๗ เดือน ๘ เดอืน กับ ๓ ป ๔ เดือน  

นาจะอยูทําหนาท่ีตอกันไปได แลวผมก็กราบเรียนท่ีประชุมเลยวาตําแหนงอธิบดีผูพิพากษา 15 

ศาลแรงงานกลางทานอธบิดผูีพิพากษาศาลอาญาที่ทานเปน ๑ ใน ๒ ป ผมตรวจสอบแลว  

ไมสามารถเปนอธบิดีใดไดเกนิ ๕ ปหรอก เพราะมติ กกต. เขาไมใหเปน เขาใหเปนไดไมเกิน ๒ ป 

เพราะทานก็จะไปหาอธิบดผูีพิพากษาที่เปน ๕ ปไดอยางไร นี่ยังเปนปญหาในอนาคตวาจะหาคนที่

เปนอธิบดีศาลมาชวยงานกรรมการองคกรอิสระ ๖ – ๗ องคกรไดหรือไม ก็เปนคุณสมบัติที่ยกขึน้ 

สูงมาก ซึง่ผมกไ็มวิจารณหรอกครบั กเ็ปนส่ิงที่ด ีเพราะหนาท่ีและอํานาจสูงมาก แตวาเราตอง 20 

อยูบนความเปนจริงวาไปไมไดทั้งหมด ---------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๒๐/๑  
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๖๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ทิพวรรณ  ๒๐/๑ 

 

เมื่อไปไมไดท้ังหมด และผูตรวจการแผนดินซึ่งลดอํานาจลง ลดหนาที่ทานลง ทานเปล่ียนจากการ 

ไปตรวจสอบเปนเรื่องของกลัยาณมิตร เหตุใดทานยังตองใชคุณสมบตัิที่เขมขน แลวปลอยให

ผูตรวจการแผนดนิทั้ง ๒ ทานเขาสูกระบวนการตรวจสอบคุณสมบตัิ ซึ่งผมมีความรูนอย  5 

แตตรวจจากเอกสารทั้งหมด ทานไมผานครบั เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนมายังทานคณะกรรมาธิการวา

เราทําความถูกตอง เราไมไดทําความถูกใจใหกับใคร เราทํากฎหมายใหเปนไปได แลวเราทาํให

องคกรอิสระท่ีเขาทําหนาที่ในฐานะผูตรวจการแผนดนิในระยะเปล่ียนผานไดทาํหนาที่ 

ตามรัฐธรรมนญูใหมไปใหเกดิความชดัเจนเพียงระยะเวลาหวงหนึ่งท่ีทัง้ ๒ ทานจะคงอยู  

แลวก็สรรหาทานใหมเปนทานที่ ๓ เขามาก็จะเปล่ียนผานไดเหมาะสม แลวก็สามารถทําให10 

ผูตรวจการแผนดนิทํางานสมศักดิ์ศรตีามรัฐธรรมนญูตองการ แลวก็เดินหนาการปฏิรูป 

ประเทศรวมกบัพวกเราได ก็ขออนุญาตหารือมายังคณะกรรมาธิการวาผมสงวนคาํแปรญัตติไวดวย

เจตนาที่จะขอหารือทานคณะกรรมาธิการ แลวถาคุยกนัปรับปรุงไดในสภาอยางไร จะขอบพระคุณ

อยางย่ิง ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมจะขอใหทานเจรญิศกัดิ ์ ศาลากิจ 15 

เปนผูอภิปราย และตามดวยทานธานี  ออนละเอียด หลังจากที่ทานธานี  ออนละเอยีด อภิปราย 

เสร็จแลว ก็อยากจะขอฟงคณะกรรมาธิการชี้แจง เพ่ือทานที่อภิปรายภายหลังอาจจะมีประเด็น

นอยลง ไมตองอธิบายซ้ํา หรือวาอาจจะมปีระเด็นท่ีจะหาทางออกได ขอเชิญทานเจริญศักดิ์   

ศาลากิจ และตามดวยทานธานี  ออนละเอียด และขอเชญิคณะกรรมาธกิารแถลง  

เชิญทานเจรญิศักดิ์  ศาลากจิ เชิญขางหนาหนอยนะครบั ทีวีจะไดถายเหน็  20 

  นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ดวยความเคารพ กระผม นายเจริญศักดิ ์ ศาลากิจ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กอนอืน่ตองขอ 

อนุญาตกราบเรียนเพ่ือใหเกดิความรอบคอบในการพิจารณาเรื่องผลแหงกฎหมายตามมาตรา ๕๖ 

ของคณะกรรมาธิการ โดยจะขออนุญาตกราบเรียนเพ่ือสอบถามทานคณะกรรมาธกิารถึงสถานะ 

ที่เกิดขึ้นตอผูดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดนิในปจจุบนั ซึง่ความหมายทีแ่ทจรงินัน้ของมาตรานี้ 25 

ก็คือการทําใหผูตรวจการแผนดนิในปจจุบันนั้นพนจากตาํแหนง เพราะขาดคุณสมบตัิตามรางของ

คณะกรรมาธิการหรือไม เปนคําถามขอสอบถามทานคณะกรรมาธิการครบั ขออนญุาตกราบเรียน

สอบถามกอน  
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๗๐ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ทิพวรรณ  ๒๐/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เมื่อสักครูนี้ทานสมชาย  แสวงการ  

ไดอภิปรายไปแลววาขาดคณุสมบัต ิสวนทานอยาเพ่ิงถามเลย เพราะผมกาํลังจะบอกวาหลังจาก 

ทานธานี  ออนละเอียด แลว จะใหคณะกรรมาธิการแถลง เวนแตวาคณะกรรมาธิการประสงค 5 

จะตอบคําถามทานตอนนี้ก็ได คงยังไมประสงคใชหรือไม เกี่ยวกับวาคุณสมบตัิท่ีทานสมชาย   

แสวงการ พูดถึงผูตรวจการแผนดิน ๒ ทาน ปจจุบนันี้วาขาดคุณสมบัตหิรือเปลา จะตอบตอนนี้

หรือไม ผมดแูลวคณะกรรมาธิการก็คงจะตอบวายืนยันไมได แลวแตกรรมการสรรหา ผมกาํลังคดิวา

ใหทานชีแ้จงไป ถาทานอยากจะใหกรรมการสรรหาเห็นวาสมัครไดหรืออะไร ทานกแ็ถลงไปดีกวา 

หรือวาทานจะแถลงแนวเดียวกับทานสมชาย  แสวงการ วาเกิดปญหาใหญอะไรกแ็ลวแต 10 

ที่คณะกรรมาธิการควรแกไขก็เปนเรือ่งของทาน ถาถามคําตอบคาํคณะกรรมาธิการคงตอบไดแคนั้น  

  นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ   :   ถาอยางนั้นผมขออนญุาตอภิปรายตอ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อภิปรายตอดีกวาครับ  

  นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ   :  ทานประธานครับ ผมไดแปรญตัติในมาตรา ๕๖ 

ความตามวรรคหนึง่นัน้ กระผมขอแปรญัตติความวา “ใหประธานผูตรวจการแผนดนิ 15 

และผูตรวจการแผนดนิ ซึ่งดาํรงตําแหนงในวนักอนวันทีพ่ระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ 

ใชบังคับยังคงดํารงตาํแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ หรือพนจากตําแหนงดวยเหตอุื่น  

ตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  

พุทธศักราช ๒๕๕๒” ซึง่เหตุผลในการแปรญัตตินี ้เนือ่งจากกระผมเชือ่วาวิญญาณแหงกฎหมาย 

วาดวยผูตรวจการแผนดินนัน้กําเนิดขึ้นมาเพ่ือพิทักษสิทธิโดยชอบของประชาชน ใหไดรับ 20 

ความคุมครองตามกฎหมาย ดังนั้นโดยขอเท็จจริงผลแหงการรางของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ

ครั้งนี้จะสงผลในการรอนสิทธิเดมิของบุคคลผูดาํรงตําแหนง ซึ่งเขามาทําหนาทีโ่ดยชอบดวย

กฎหมายพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดงันัน้  

ผมจึงไมเหน็ชอบกับรางของคณะกรรมาธิการ สวนความในวรรคสองนั้นกระผมไดแปรญัตติไว 

เพ่ือใหเกิดความชดัเจนและเพ่ือใหเกิดการอดุชองวางเรือ่งการพิจารณาเกี่ยวกบัคุณสมบัติในขอ 25 

หวงกังวลของคณะกรรมาธกิาร นอกจากนีก้ระผมไดเคยติดตามและตรวจสอบรายงานประจําป 

ของผูตรวจการแผนดนิ จึงเห็นวาบุคคลผูดาํรงตําแหนงในปจจุบันนั้น เปนบคุคลที่มคีวามสามารถ 
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สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        ทิพวรรณ  ๒๐/๓ 

 

และควรดํารงตาํแหนงทําหนาที่ตอเนื่อง เพราะผลงานของทานเปนที่ประจักษแกสังคม ทัง้ไดรบั 

การยอมรับจากสังคมในตางประเทศ ดังนั้นกระผมจึงขอกราบเรียนอยางสั้น ๆ วากระผม 

จึงไมเห็นชอบกบัรางของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ5 

ฉบับนี้ แลวกระผมขอกราบเรียนเพ่ือใหทีป่ระชุมแหงนี้ไดโปรดพิจารณาสนบัสนนุคาํแปรญตัตขิอง

กระผม ขอกราบขอบพระคณุทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานธานี  ออนละเอียด แลวผมก็จะให 

ทางคณะกรรมาธิการตอบขอที่ผูแปรญตัตขิองใจและสมาชิกอาจจะตองการทราบ เชิญทานธานี  

ออนละเอียด ครบั  10 

  นายธานี  ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม นายธานี  ออนละเอียด สมาชกิสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ผมแปรญตัตไิปทั้งหมด  

๔ มาตรา กค็ือมาตรา ๕๖ ขอแกไขเพ่ิมเตมิใหผูทีด่ํารงตําแหนงอยูกอนวนัที่พระราชบัญญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหดํารงตาํแหนงอยูตอไปจนกวาจะครบวาระ แลวพอแปรญตัติ

มาตรา ๕๖ แลว มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ กไ็มจําเปนจะตองใชอีก ก็แปรญตัติตดัมาตรา ๕๗  15 

มาตรา ๕๘ สวนในมาตรา ๕๙ นั้นกเ็ปนเรื่องของเลขาธิการสํานกังานผูตรวจเงินแผนดนิ  

ซึ่งเหตุผลในทํานองเดียวกบัคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ ซึ่งแปรญัตติใหดํารงตาํแหนงอยูตอไป

จนกวาจะครบวาระ ดวยเหตุผลที่สําคญั ๓ ประการ กราบเรียนทานประธานที่เคารพวา  

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... นี ้มาพิจารณา

องคประกอบของคณะกรรมการ ก็อยางที่ทานสมชาย  แสวงการ ทานไดพูดถงึ องคประกอบของ20 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ใชอยูในปจจุบันไมแตกตางกับ

องคประกอบของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือมคีณะกรรมการ

ทั้งหมด ๓ ทาน เทากนัหมดเลย คราวนี้บทบาทอํานาจหนาท่ีก็เชนเดียวกับที่เขียนไวในรฐัธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตที่สําคญัในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังไปตดัอํานาจที่สําคญัอีก ๓ ประการ  25 

   ประการแรก ก็คอืการดําเนนิการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง มตีดัอํานาจนีอ้อกไปเลย 
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  ประการที ่๒ ก็คือการดําเนนิงานท่ีเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบตัิงานตามรัฐธรรมนูญของหนวยงานของรัฐ อาํนาจหนาที่ลดนอยลงไป ในขณะเดียวกัน

กลับกนัคณุสมบตัขิองผูตรวจการแผนดนิกลับมมีาตรฐานกลางทีเ่พ่ิมมากขึน้กวาเดมิ  5 

 

- ๒๑/๑ 

 



๗๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ       สมบูรณ  ๒๑/๑ 

 

  ประการที ่๓ ก็คือตัดอํานาจใหเขาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐในลักษณะใหขอเสนอแนะเทานัน้เอง ใหขอเสนอแนะตาง ๆ วาเขากระทาํการโดยทุจริต

ประพฤติมิชอบประการใดกใ็หคําแนะนําไปยังหนวยงานของรฐั แตไมมีอํานาจในการลงโทษ 5 

เหมือนกับยักษไมมีกระบอง แตมีหนาที่ในการตรวจสอบ ซึง่เปนผลจากรัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใหมีผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา และตอมาปหลัง ๆ 

มาก็เปล่ียนมาเปนผูตรวจการแผนดนิเฉย ๆ ก็เปนการแสดงบทบาทอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ

การใชอํานาจรฐัของหนวยงานตาง ๆ เมื่อบทบาทอํานาจหนาทีน่ี้ไมไดแปรเปล่ียนไปเลย ผมจึงขอ

แปรญัตติใหผูทีด่ํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบญัญตัินี้ใชบงัคับนี้ใหดํารงตําแหนงอยูตอไป 10 

เพราะวาเราก็เพ่ิงจะเลือกใหความเหน็ชอบผูตรวจการแผนดนิ ๒ ทานไปเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง เขามาโดย

กระบวนการตามกฎหมายทีช่อบธรรมทกุประการ ปฏิบตัิหนาที่ก็ไมไดเกิดความเสียหายประการใด 

แตเขาตองออกดวยเหตุผลอะไร ผมเคยไปชีแ้จงทานกรรมาธิการวาผมสะทอนวาเหมอืนเพลงของ

เก็ตสึโนวาเขาบอกวาคนไมจําเปน เปนเหตุผลของคนไมจําเปนจําตองเดินจากไป สงสัย 

ทานกรรมาธิการคงไมไดฟงเพลงก็เลยไมซึ้ง ผมกไ็มขออนุญาตเปด แตทานประธานธีรเดชทานใจดี 15 

อนุญาตใหผมเปด ทานอาจารยธนาวฒัน  สังขทอง บอกหาวาผมโนมนาวจิตใจกรรมาธิการ โนมนาว 

ไมไดกไ็มเปล่ียนใหผมเลย การตรวจสอบการใชอํานาจรฐันี้เชนเดียวกบั ป.ป.ช. การใชอํานาจในการ 

ตรวจสอบอํานาจรัฐนี้ถาหากวาจะตองพนตาํแหนงทั้งชดุ ทั้ง ๆ ที่เขายังไมครบวาระเขาตองพนจาก 

ตําแหนงท้ังชดุนี ้ทั้ง ๆ ที่ยังมีการตรวจสอบกันอยูมากมายกายกองนี้ ภาพลักษณอนันี้จะไมดตีอ 

ประเทศ บุคคลผูทาํหนาที่ตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ การทําหนาทีข่องเจาหนาท่ีของรัฐนี้ถกูออก 20 

ใหพนจากตําแหนงไปกอนวาระทั้ง ๆ ที่ไมผิด กลายเปนความจําเปนของคนท่ีไมจําเปน ไมรูเหตุผล 

อันนี้ภาพลักษณตอประเทศก็ไมดี เปรียบเสมือนกับวาผูพิพากษากําลังพิจารณาคดอียู จู ๆ คดียัง 

ไมทันตดัสินเลย คางศาลอยู ยังไมทันตัดสินเลย ปลดผูพิพากษาชุดนี้ออกไปเลยก็ไมงาม บทบาท 

อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนินี้ผิดแผกแตกตางจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ของ กกต. ซึ่งสภาเราเสียงสวนใหญนีก้็เหน็วาใหเซต ซโีร (set zero) ใหไปหมดทั้งคณะดวยเหตุผล 25 

ที่วาองคประกอบเปล่ียน เดมิ กกต. มี ๕ เสือ เปล่ียนมาเปน ๗ องคประกอบไมเทากัน บทบาท 

อํานาจหนาทีก่็มากขึน้ และท่ีสําคัญภารกิจเขาเปนภารกิจที่สําคัญในการที่จะดําเนนิการจัดการ 

เลือกตัง้ คดัสรรผูท่ีจะเขามาเปนผูใชอํานาจรัฐบทบาทสําคัญ สเปก (spec.) ก็ควรจะตองสูง  

และถาสมมตุวิาเอาไวก็เกดิการลักลัน่กนัขึน้มา ในที่สุดสภาเราเสียงสวนใหญกเ็หน็วาตาม 
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คณะกรรมาธิการ ซึ่ง กรธ. เขารางมาอยางนัน้ แตในที่สุดแลวคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิไมใช 

องคประกอบเทาเดมิ ๓ บทบาทอํานาจหนาท่ีก็ยังลดไปอีก ๒ ประการที่สําคญัดงัไดกราบเรียนตอ 

ทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการ ดวยเหตุผลที่ผมไดกราบเรียนมาวา ทัง้ที่องคประกอบ 5 

ไมเปล่ียน บทบาทหนาที่ลดลงก็ไมควรที่จะตัดสิทธิของผูดํารงตําแหนงอยูกอนวันทีพ่ระราชบัญญัต ิ

นี้ใชบังคบันี้ใหดํารงตําแหนงอยูตอไป ดวยเหตุผลไดกราบเรียนทางคณะกรรมาธิการไดโปรดทบทวน 

ทานธนาวัฒน  สังขทอง ขออนุญาตเอยนาม ทานเปนตวัแทนจาก กรธ. ทานแปลงรางมาเปน 

สังขทองจริง ๆ ใหสภาชื่นใจ ทานสังขทองไมยอมถอดรางสักทีก็เลยไมเห็นความดีอยูขางใน  

ทานแปลงรางออกมาทบทวนแกไขอนันีร้ับรองในหองนีจ้ะมองทานผองเปนทองเตม็ตัวเลย  10 

ขอขอบพระคุณมากทานประธานครบั 

  (การประชุมดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายพีระศักดิ ์ พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ใหทางคณะกรรมาธิการชี้แจงครับ กอนที่จะให 

ทานผูสงวนทานตอไปไดอภิปราย  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 

ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการวิสามัญ ยังไมถอดรปู ยังอยูเหมือนเดิมครับ ขออนุญาต 

ทานประธานและขออนุญาตที่ประชุมครับ ในการพิจารณาเรื่องของบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับสถานะ 20 

การรองรบัของผูตรวจการแผนดนิท่ีปฏิบตัิหนาที่อยูในขณะนี้ ตองเรียนเหตุผลในการพิจารณาของ 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูนั้น คือในการพิจารณานั้นมีการพิจารณาทุกรูปแบบท่ีเกิดขึน้ ไมวา 

จะเปนการใหอยูตอไป ใหพนจากตําแหนงไปเลย เพราะวาเงือ่นไขเปล่ียน หรือการจะทําอยางไร 

เพ่ือใหการทาํงานของผูตรวจการแผนดินนั้นเกิดความตอเนื่อง อยางไรก็ดีเงื่อนไขท่ีเปนประการ 

สําคัญกค็ือตวับทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปน 25 

กฎเกณฑที่กําหนดขึน้ที่ผานการประชามตแิลวก็ประกาศใชบังคบัเปนกฎเกณฑสูงสุดของประเทศ 

ซึ่งไดกาํหนดกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกบัเรื่องของคุณสมบตัิลักษณะตองหาม คุณวฒุิตาง ๆ  

หรือคุณลักษณะขององคกรอิสระ รวมทั้งในเรื่องของอํานาจหนาที่ ขอบเขตตาง ๆ ในการที่จะใช 

อํานาจกก็ําหนดมาเพ่ือใหสอดรบักับทีร่ัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว)  

พุทธศักราช ๒๕๕๗ กาํหนดไวในมาตรา ๓๕ เพ่ือจะเปนกรอบในการพิจารณา เพราะฉะนั้นในการ 30 



๗๕ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ       สมบูรณ  ๒๑/๓ 

 

กําหนดพิจารณาเพ่ือจะดูวาองคกรอิสระนัน้จะมีสถานะเชนไรหรือจะคงอยูในสถานะใดนัน้  

กรรมการรางรัฐธรรมนญูนัน้ไมไดพิจารณาดูถึงตวับคุคล แตพิจารณาถงึหลักการทัว่ไปขององคกร 

อิสระในเรื่องของทีม่าที่ไป คุณสมบตัิลักษณะตองหาม การท่ีจะตองปฏิบตัิหนาทีต่อไปขององคกร 5 

อิสระ ก็ยอมรบัวามีการแกไขคุณสมบัตหิรือลักษณะตองหามคอนขางที่จะเขมขนขึน้ แตกเ็ขมขนขึ้น 

โดยกรอบโดยหลักเกณฑท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 

เองไดกําหนดไวเพ่ือจะเปนกรอบในการพิจารณาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบบันี ้เพราะฉะนั้นเมื่อในการ 

พิจารณาถึงสถานะขององคกรอิสระทุกองคกรที่พิจารณาถึงนั้นจึงตองใชเกณฑของรฐัธรรมนูญ 

เปนหลักเพ่ือไมใหเกิดการโตแยง เรื่องหนึ่งก็คือวาตวัผูมาดํารงตําแหนงองคกรอิสระที่จะตอง 10 

ปฏิบัตหินาทีต่อไปนัน้มคีุณสมบัตแิละลักษณะตองหามตามท่ีรัฐธรรมนญูกําหนดหรอืไม  

  ประการที ่๒ ก็คือเมื่อปฏิบตัิหนาทีแ่ลวเขาตองไมถกูโตแยงหรือถกูคดัคานในเรือ่ง 

ของการปฏิบตัหินาที่อนัเนื่องมาจากสภาพของตัวของเขาเองในเรื่องของคุณสมบตัแิละลักษณะ 

ตองหามซึ่งจะทําใหเกิดความไมนาเชื่อถือ เกดิความไมเหมาะสมในการปฏิบตัหินาที่ ซึ่งจะทําให 

การปฏิบตัหินาท่ีในเรื่องตอ ๆ ไปนัน้ หรือในการใชอาํนาจในเรื่องตอ ๆ ไปนั้นที่เปนเรื่องสําคัญ 15 

ทั้งนั้นในเรื่องขององคกรอิสระ ไมวาจะ กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมวาจะผูตรวจการ 

แผนดินในฐานะทีต่องไปใหแกไขบําบัดทกุขใหแกประชาชนอนัเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 

หรือใชอํานาจหนาทีข่องเจาหนาทีข่องรัฐ หรอื ป.ป.ช. ในการตรวจสอบการทุจรติ หรือตรวจเงนิ 

แผนดินในเรื่องของการใชจายเงิน เพราะฉะนัน้ในเรือ่งของสถานะคุณสมบัติในเรื่องการปฏิบัตหินาที่ 

จึงตองเกดิความนาเชื่อถือเชือ่มั่นใหเกิดขึ้น ดวยหลักการอยางนี้เองคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู 20 

จึงเขียนบทเฉพาะกาลวา ผูดํารงตําแหนงองคกรอิสระตาง ๆ ที่มีอยูในขณะนีซ้ึ่งถกูรองรับอยูเพ่ือให 

จะตองปฏิบตัิหนาท่ีตอ และจะมีสถานะเชนใดตอไปนั้นก็จึงพิจารณาโดยหลักเกณฑนี้ เพราะฉะนัน้ 

เมื่อในกลไกของรฐัธรรมนูญเองกําหนดไวลักษณะนัน้แลวก็ใหมคีณะกรรมการสรรหามาเปน 

ผูพิจารณาถึงคุณสมบัติลักษณะตองหามของตวัองคกรอสิระที่จะมีอยู เพราะฉะนั้นจึงเขียนวา 

ถาผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระนัน้ในขณะนี้กอนวนัทีก่ฎหมายนี้ใชบังคบั ถามคีุณสมบัตแิละ 25 

ไมมีลักษณะตองหามตามทีร่ฐัธรรมนูญกาํหนดก็สามารถที่จะดํารงตําแหนงตอไปได ปฏิบัตหินาที ่

ตอไปได เพราะเมื่อมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนดแลวการปฏิบตัิ 

หนาทีต่อไปก็จะไมถูกโตแยง หรือถกูคัดคาน ------------------------------------------------------------ 

 

         -  ๒๒/๑ 30 



๗๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         วิภาริน ี ๒๒/๑ 

 

หรือถูกดาํเนนิการในลักษณะใดที่อันเนื่องมาจากคุณสมบัตแิละลักษณะตองหามเฉพาะตัวของเขา 

ที่จะเกดิความไมเห็นดวย หรือไมนาเชือ่ถือ หรือไมเหมาะสมเกดิขึน้ ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมัน่ 

ในการปฏิบัตหินาที่ขององคกรอิสระ แตกลับมองวาถาไปรองรับแลว ถากลับมาพิจารณาดูถึง 5 

ตัวบุคคลเพ่ือจะรองรับกันไปก็จะมปีระเดน็ปญหาวาท่ีมาที่ไปนั้นเมื่อเปล่ียนไปแลว เมื่อคณุสมบตัิ 

ลักษณะตองหามไมถูกตองตรงกนัแลว ถาใหเขาปฏิบตัหินาที่ตอไป ถึงแมจะเขียนใหเขาปฏิบตั ิ

หนาทีต่อไปได ในการปฏิบตัิหนาท่ีตอไปเมื่อเหตุที่จะตองพิจารณาจากการพนจากตําแหนง 

หรือการไมปฏิบตัิหนาที่ใด ๆ ใชตามรฐัธรรมนูญหรือกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน  

ก็อาจจะถูกโตแยง หรือถูกคดัคาน หรือถูกกระทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ทําใหการปฏิบตัหินาที่ 10 

ขององคกรอิสระนั้นไมเปนไปตามวตัถุประสงคหรือตามขอบเขตอาํนาจหนาที่ที่รฐัธรรมนูญ 

และกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูกําหนดไว ซึ่งจะสงผลมากกวาในการทําใหเกดิความชอบธรรม 

ในการปฏิบัตหินาที่ เพราะฉะนั้นโดยเหตุผลลักษณะนี้เองการเขียนจึงเขียนบทเฉพาะกาลรองรบั 

ผูที่อยูในตําแหนงกรรมการองคกรอิสระตาง ๆ ก็ใหอยูตอไปได โดยถามีคุณสมบตัแิละลักษณะ

ตองหามตามทีก่ําหนด สวนการพิจารณาดวูาตวับคุคลเหลานัน้จะมีคุณสมบัติลักษณะนั้นหรอืไม  15 

จะมีลักษณะตองหามที่จะทาํใหตองพนหรือไม ก็ใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาไป  

ก็มีการกําหนดระยะเวลา กาํหนดลักษณะการทํางานเพ่ือใหเกดิความรอบคอบเกดิขึน้  

   อีกประการหนึ่ง ถาเกิดบอกวาถาเขียนใหเขารองรับใชกฎหมายเดิมไดหรือไม 

ที่ผานมา กฎหมายเดิมก็อยางที่บอกคือมกีารปรับปรุงเปล่ียนแปลงเนื่องจากกฎหมายปจจุบัน 

และกฎหมายปจจุบันคือรฐัธรรมนญูนัน้ไดเขียนคุณสมบัติ ลักษณะตองหามคอนขางเขมขนขึ้น  20 

โดยเฉพาะในเรื่องของการทีจ่ะเปนไปตามรัฐธรรมนญูฉบับชั่วคราวท่ีจะมีกลไกหรือมาตรการ 

ที่จะใหไดรบัคนทีม่ีความนาเชื่อถือ ไมมีความบกพรอง หรือมคีวามบริสุทธิ์ยุติธรรมมากเกดิขึน้ 

มาทําหนาท่ี ดงัจะเห็นไดหลาย ๆ เรื่องในเรือ่งของทั้งคณุสมบัต ิลักษณะตองหามวาถาเปนบคุคล 

ที่ถูกดาํเนนิคดีอยู หรือมีกรณีที่ถูกกลาวหาอยู หรือมีการถูกดําเนินคดีในเรื่องตาง ๆ ก็ไมสามารถ 

เปนกรรมการองคกรอิสระได ซึ่งคอนขางเขมขนกวารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 25 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ผานมา อันเปนฐานขององคกรอิสระตามที่อยูปจจุบัน เพราะฉะนั้นแลว 

การที่จะทําใหเกิดองคกรอิสระนัน้คนที่ดาํรงตําแหนงอยูปจจุบันนั้นจะอยูดวยความเหมาะสม 

และสงางาม และสามารถปฏิบัติหนาที่ไปโดยไมถูกโตแยงจากเหตุอันเกดิมาจากลักษณะเฉพาะตวั 

ที่อาจถูกกลาวอางขึ้นไดอนัเนื่องจากคุณสมบัต ิลักษณะตองหาม จึงใชระบบของทีเ่ขียน 
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๗๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         วิภาริน ี ๒๒/๒ 

 

บทเฉพาะกาลในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ เพ่ือจะแกไข แลวก็ทําใหเขาสูระบบ 

ของบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เปนอยูในปจจุบนั เพ่ือจะไดไมกอใหเกดิปญหา 

ลักษณะดงักลาวเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้นี่คือเหตุผลของการเขียนบทเฉพาะกาลรองรับกรรมการ 5 

องคกรอิสระท่ีมีอยูในปจจุบนั เพ่ือใหรองรบักบัระบบกฎหมายปจจุบนักค็ือรฐัธรรมนูญที่เปน 

พ้ืนฐานทีเ่ปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ รวมท้ังแกไขเพ่ือจะไมใหเกดิผลกระทบตอการปฏิบตัิ 

หนาทีต่อไปของกรรมการองคกรอิสระตาง ๆ ที่จะตองปฏิบัตหินาทีต่อไปไวในลักษณะนี้  

ก็ขอชีแ้จงเบื้องตนในลักษณะนี้ครับ  

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ตอนนี้มีผูสงวนคําแปรญตัติอกี ๓ ทาน  

แลวกข็อใหทานไดอภิปรายตามลําดับคือ ทานยุทธนา  ทัพเจริญ  ทานกลานรงค  จันทิก  

ทานนรนติิ  เศรษฐบตุร เชญิครบั 

   นายยุทธนา  ทัพเจริญ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

กระผม นายยุทธนา  ทัพเจริญ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กอนอืน่กระผมตองกราบเรียนวา 15 

ที่แปรญัตติในเรื่องของบทเฉพาะกาล ขออนุญาตตองเอยนาม ทานกลานรงค  จันทกิ  

ทานนายแพทยเจตน  ศิรธรานนท ไดพูดไววา ในหลักการการดํารงอยูขององคกรอสิระ 

มี ๓ แนวทาง 

   แนวทางท่ี ๑ คอื เซต็ ซโีร (set zero) ก็คือยกเลิกทัง้หมด  

   แนวทางท่ี ๒ คือ รีเซ็ต (reset) ใครมีคุณสมบัติอยูแคไหนเพียงใดก็อยู  20 

ถาขาดคุณสมบตัิกต็กไป  

   แนวทางท่ี ๓ คือ อยูหมด ไมมีการตดัสิทธ ิ 

   เหตุที่ผมแปรญัตติในมาตรา ๕๖ ก็คือในหลักการที ่๓ คอืใหอยูหมด ดวยมีเหตุผล 

และหลักกฎหมายสนบัสนนุ ขอไดโปรดดรูัฐธรรมนญูฉบบัใหม มาตรา ๒๗๓ ไดบัญญัตไิวชัดวา  

กรณีองคกรอิสระ หมายถึง ผูตรวจการแผนดนิ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใช 25 

รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัตหินาท่ีตอไป นีค่ือหลักที่ ๑ 

    หลักที่ ๒ กค็ือ เมื่อพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญที่เกี่ยวของใชบงัคับ 

ใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว นี่คือหลักที่ ๒  
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๗๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         วิภาริน ี ๒๒/๓ 

 

   แตขณะเดียวกันหลักที ่๓ ยังเขียนอีกวา ในระหวางที่ยังไมมีพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญ การพนจากตําแหนงของผูตรวจการแผนดนิใหเปนไปตามรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 5 

ที่เกี่ยวของ เพราะฉะนั้นตรงนี้กต็องไปดูวา พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญเดิมในฉบับป ๒๕๔๐  

หรือรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มีบญัญตัิไววาอยางไร ทีนี้พอไป 

เปดดูรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๒ วรรคส่ี บอกวา  

“คุณสมบัตแิละลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดนิใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิ 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ” วรรคหากบ็อกวา “ผูตรวจการแผนดินมวีาระ 10 

การดํารงตําแหนงหกปนับแตวนัที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียง 

วาระเดียว” ทีนี ้พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘  

และมาตรา ๙ กร็ะบวุา อายุตองไมต่าํกวา ๔๕ ป และไมเกิน ๗๐ ป ส่ิงสําคญัที่จะกราบเรียน 

ในที่ประชุมนีก้็คือวา ในบทเฉพาะกาลของพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญไดบัญญตั ิ

มาตรา ๕๐ ไววา “ใหผูตรวจการแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันทีป่ระกาศใชพระราชบัญญตัิ 15 

ประกอบรฐัธรรมนูญนี ้เปนผูตรวจการแผนดนิตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตปิระกอบ 

รัฐธรรมนูญนี้ และใหคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะส้ินสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแต 

วันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง” ก็ในเมือ่รัฐธรรมนญูฉบับใหมป ๒๕๖๐ บอกวาใหไปด ู

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับ พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งออกโดยป ๒๕๕๐ ปรากฏวาบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๐ เขียนไวชัดเจนวา  20 

“คณะผูตรวจการแผนดินชดุนี้จะตองดํารงตําแหนงตอไปจนจะสิน้สุดวาระ” ความหมายตรงนี ้

ก็คือวาเมื่อเขามีวาระ ๖ ป คนหนึ่งเขามาในป ๒๕๕๗  ๖ ปก็หมดในป ๒๕๖๓ อีกทานหนึ่งเขามา 

ในป ๒๕๕๘ ก็จะตองหมดวาระในป ๒๕๖๔ แต ๒ ทานนี้ก็ไมไดอยูครบ เพราะเนื่องจากวา 

มีบางทานอายุ ๗๐ ปกอน อันนีต้ีความตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญปจจุบนัที่ยึดโยงกับ 

รัฐธรรมนูญเดมิ ดังนัน้ผมกม็ีความเหน็วาผูตรวจการแผนดนิชุดนี้ควรจะตองอยูตอไปจนกวา 25 

จะครบวาระ ดังนั้นในการแปรญตัตขิองผมจึงไดเขียนไววาใหตัดขอความวา “บรรดาคุณสมบตั ิ

และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนญู” ออก ในขณะเดียวกันก็ขอตดัคําวา “พนจากตําแหนง 

ตามมาตรา ๑๘” ออกดวย เพราะเหตุผลก็คือวาถาใหคงอยูตอไปยังไมตัดคาํวา “พนจากตําแหนง 
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๗๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ         วิภาริน ี ๒๒/๔ 

 

มาตรา ๑๘” มาตรา ๑๘ จะโยงใยมาตรา ๘  มาตรา ๙ ซึ่งจะเปนการกําหนดคุณสมบัติท่ีสูงกวา 

ปกต ิคือจะตองมีคุณสมบตัิ ก็คือวาบรหิารราชการแผนดินไมต่าํกวาอธบิดหีรอืระดบักรม  

แลวก็ในขณะเดียวกนัจะตองดําเนินการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวา ๒๐ ป อนัเปน 5 

คุณสมบตัิใหมของรัฐธรรมนญูปจจุบนั ซึ่งคุณสมบตัินีค้วรจะใชกับชุดนี้ซึง่หมดวาระไปแลว 

ตามรัฐธรรมนญูใหม ขณะเดียวกนัปญหาท่ีจะตามมากค็ือวาแลว กกต. ทําไมไมเหมือนกบัชุดนี้  

ก็อยูที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของหนวยงานนัน้ ๆ ตองกราบเรียนวาในสวนของ กกต.  

บังเอญิรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บญัญตัิคุณสมบตัิ หลักเกณฑ 

ตองหามไวมากเหลือเกิน แลวใสไวในรัฐธรรมนญู ไมมาบัญญตัิไวใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู  10 

ในทํานองมุมกลับกนัคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิบญัญตัิคุณสมบัต ิลักษณะตองหามมาอยูใน  

พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน และขณะเดียวกนักเ็ขียน 

บทเฉพาะกาลไวชัดเจนวาตองอยูครบตลอดวาระ แตในของ กกต. ไมม ี---------------------------- 

 

            -  ๒๓/๑ 15 



๘๐ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        ราตรี  ๒๓/๑ 

 

เพราะฉะนัน้โดยเหตุผล โดยหลักกฎหมายผมก็เหน็วาในสวนของผูตรวจการแผนดนิคงตอง 

อยูตลอดไป เพราะมีบทเฉพาะกาลระบไุวชัดเจน ในสวนของกระผมนี้ที่ไดแปรญัตติในมาตรา ๕๗ 

มาตรา ๕๘ ก็เชนเดียวกนั ถาตราบใดที ่กกต. ชดุนี้อยูตลอดจนครบวาระ การสรรหาก็ไมมี 5 

เพราะฉะนัน้มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ กข็อตดัหมดครับ ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิอาจารยกลานรงคครบั 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

ผม นายกลานครงค  จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญตัิแหงชาติ กระผมไดแปรญัตติไวในมาตรา ๕๖  10 

ตัดมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ ออก และผมไดขออนุญาตใชเพาเวอรพอยท (PowerPoint)  

ซึ่งทานประธานไดอนุญาตแลว กข็อไดโปรดฉายเพาเวอรพอยทแผนที ่๑ ครบั ในเพาเวอรพอยท

แผนที ่๑ นี้เปนเรื่องที่ผมแปรญัตติในมาตรา ๕๖ ผมตัดคําวา “บรรดาทีม่ีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะ

ตองหามตามรัฐธรรมนญู” ออกไป และเพ่ิมคาํวา “พนจากตําแหนง” และตดัคําวา “หรือพนจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๑๘” อานไดความตามมาตรา ๕๖ วา “ใหประธานผูตรวจการแผนดิน 15 

และผูตรวจการแผนดนิ ซึ่งดาํรงตําแหนงอยูในวันกอนวนัที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ใชบังคับ ยังคงอยูในตาํแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระหรือพนจากตําแหนงตามท่ีกําหนด 

ในพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผมไดตัดมาตรา ๕๗ 

มาตรา ๕๘ ออกท้ังหมด เพราะมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ นั้นเปนเรื่องของบทเฉพาะกาลที่ใชตอเนื่อง

จากมาตรา ๕๖ เมือ่ผมแปรญัตติในเรื่องมาตรา ๕๖ ตดัในเรื่องคุณสมบตัิออกแลว และลักษณะ20 

ตองหามออกแลว มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ กไ็มมีประโยชนที่จะตองดํารงอยู เพราะถาหากวา

ผูตรวจการแผนดนิอีกคนหนึ่ง ซึ่งยังไมไดตั้งก็จะตองดําเนินการตามบทหลัก คือตั้งแตมาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ เปนตนไป ซึ่งไดเขยีนไวในรางพระราชบญัญตัฉิบับนี้แลว  

ทานประธานครับ เมื่อสักครูนี้กรรมาธิการไดกรุณาชี้แจงถึงเจตนาวาท่ีเขียนเอาไวอยางนีต้ามราง 

ที่กรรมาการรางนัน้ คือใหคนที่มีคุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหามอยูตอไป ถาจะไปแกไขเพ่ิมเตมิ25 

ตามผูแปรญตัตกิ็จะมปีญหาวาจะขาดคุณสมบัตหิรือลักษณะตองหามตามรฐัธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เจตนารมณที่ทานพูดอยางนี ้ทานก็บอกวาเพราะ 

ความเหมาะสม ทานประธานครบั เรายอนดูครับ ผมขอใหเปดแผนที่ ๒ แผนที่ ๒ นัน้คืออะไรครับ 
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๘๑ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        ราตรี  ๒๓/๒ 

 

คือรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ ในมาตรา ๒๗๓  

เขียนเอาไวในบทเฉพาะกาลวา “ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ  

และผูวาการตรวจเงินแผนดนิ ซึง่ดาํรงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรฐัธรรมนูญนี ้ยังคงอยู 5 

ในตําแหนงเพ่ือปฏิบัตหินาทีต่อไป และเมื่อพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญที่เกีย่วของ 

ที่จัดทําขึน้ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคบัแลว การดํารงตาํแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูดงักลาว” กระผมขอขดีเสนคําวา “การดํารงตาํแหนงตอไป

เพียงใด ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทานจะเขียนไวในบทเฉพาะกาล ผมยกตวัอยางเฉพาะป ๒๕๕๐ ไวใน 

” ใหเรายอนกลับดูรฐัธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  10 

มาตรา ๒๙๙ “ใหผูตรวจการแผนดนิ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันทีป่ระกาศใชรฐัธรรมนูญนี ้

เปนผูตรวจการแผนดนิตามบทบัญญัตแิหงรฐัธรรมนูญนี ้และดํารงตําแหนงตอไปจนสิ้นสุดวาระ” 

องคกรอิสระก็เชนเดียวกนั ทานเขียนไวในวรรคสอง “ใหกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกนั 

และปราบปรามการทุจรติแหงชาติ และสมาชิกสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งดํารง15 

ตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนญูนี้  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะส้ินสุดวาระ” ปกตินัน้

ทานจะเขียนไวในรัฐธรรมนญู แตพอมารัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

ทานไมไดเขียนยืนยันไว ทานไปเขียนไวในมาตรา ๒๗๓ บอกใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ กระผมเขาใจครับวาเจตนาการรางรฐัธรรมนูญนี ้ถาเขียนไวในรฐัธรรมนูญแลว หมายถึง

ทุกองคกรอยูตอไปตามรัฐธรรมนูญ แตอาจจะเปนปญหาของความเหมาะสม เปนปญหาของ 20 

เรื่องคณุสมบตัิ เปนปญหาของเรื่องการปฏิบตัิหนาที่อะไรตาง ๆ หลายส่ิงหลายอยาง ทานจึงได 

ไปเขียนเวนวรรคในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งแตกตาง 

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยทานโยนใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญขององคกรนั้น  

ทําไมทานเขียนอยางนัน้ครบั เพราะวาทานเขาใจดีวาใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 25 

ฉะนั้นจึงเปนเรื่องของความเหมาะสม เปนเรื่องของการปฏิบัตหินาที่ในองคกรใดองคกรหนึ่ง 

ก็เปนเรื่องขององคกรนั้น ไมไดไปผูกมดั ยึดโยง ยอนตามรัฐธรรมนญู เพราะฉะนั้นการที่รัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๗๓ ไดเขียนใหอํานาจเอาไว กระผมไดกราบเรียนหลายครั้งแลวครบัวาเปนเรื่องของ 
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๘๒ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        ราตรี  ๒๓/๓ 

 

กฎหมายแมที่เขาใหอาํนาจของกฎหมายลูกคือกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญที่จะไปบัญญตัิ 

ถึงการดาํรงตําแหนงตอไปวาจะใหดาํรงตําแหนงตอไปหรือไม หรือจะมองตอไปเพียงใด หรืออยางไร 

เรากไ็ดเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไมใหอยูเลย  5 

ทั้ง ๆ ที่เขามีคุณสมบตัิ ถามวาเขียนไดไหม ตอบวาเขียนไดครับ เพราะเปนไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ เปนไปตามเหตผุล กระผมกราบเรียนทานประธาน กระผมไมไดสนใจในองคกรไหน  

แตกระผมยืนอยูตรงนี้ ผมยืนอยูในหลักตัง้แตตน ตั้งแตกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตั้งแต

กฎหมายคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ หรือกฎหมายผูตรวจการแผนดิน หรอืจะมีกฎหมาย

ตอ ๆ มาอีกกต็าม ผมยืนหลักอยูตรงนีต้ลอดวาใหเขาอยูตอไป ทั้งนี้เพราะเหตวุาอะไร เมือ่กฎหมาย10 

รัฐธรรมนูญจะใหกฎหมายลูกก็คือไดใหกฎหมายลูกรองรับอํานาจของรฐัธรรมนูญ ใหไปเขียนได  

ถาทานไมไดใหอํานาจของกฎหมายลูกทั้งหมด ถาทานตองการจํากดัสิทธกิฎหมายลูก ทานตองเขียน

ไปใหชัดเจนในมาตรา ๒๗๓ วาการดํารงตําแหนงตอไปหรือไมเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญดังกลาว แตตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนญูนี ้ 

ถาอยางนั้นผมเหน็ดวยครับ แตอนันี้ทานไมไดไปจํากดัสิทธิตรงนัน้ เพราะฉะนั้นกฎหมายลูกเขียนได15 

ครับ นี่เปนเรื่องของขอกฎหมาย กระผมอยากจะตอไปในเรื่องของขอเท็จจริง ขอขึ้นเอกสาร ๓ ครบั 

เอกสาร ๓ นี้ คุณสมบัตขิองผูตรวจการแผนดนิ ซึ่งกระผมยอนมาตั้งแตป ๒๕๔๐ ป ๒๕๕๐  

ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๐ เขียนไวเฉพาะสั้น ๆ วามีประสบการณในการบริหารราชการแผนดนิ 

รัฐวิสาหกิจหรือกิจกรรมอนัเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ ป ๒๕๕๐ มีความรู มีประสบการณ

ในการบริหารราชการแผนดนิ เขียนเหมือนป ๒๕๔๐ แตพอมาป ๒๕๖๐ นัน้ ทานเขียนลึกลงไปมาก 20 

มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณเกี่ยวกบัการบรหิารราชการแผนดิน ไมต่ํากวาอธบิด ีหรือ

หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือหวัหนาหนวยงานของรัฐทีเ่ทียบเทาไดไมต่ํากวากรม ตามท่ี

กรรมการสรรหาประกาศกําหนด และตองดํารงตาํแหนงมาไมนอยกวา ๕ ป เพราะฉะนั้น 

การเขียนกฎหมายลักษณะนี้ แลวทานตองเพ่ิมอกีคนหนึ่งวาจะตองเปนผูมีประสบการณในการ

ดําเนินกิจการอนัเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวา ๒๐ ป อีก ๑ คน เพราะฉะนัน้อาํนาจคุณสมบตัินี้25 

สูงมากครับ –---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๔/๑ 
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๘๓ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        มยุรี  ๒๔/๑ 

 

ตอไปผมขอใหทานดูเอกสารถัดไปหมายเลข ๔ ก็คงจะคลายคลึงกับทานสมชาย คนแรกคือ 

ทานพลเอก วิทวัส  รชตะนนัทน  ทานสมชาย  แสวงการ ไดพูดแลวครบั และเปนคํายืนยัน 

ของกรรมการรางรัฐธรรมนญูเองวาตําแหนงนัน้ตองเปนตําแหนงสูงสุด ทหารกต็องเปน 5 

ผูบัญชาการทหาร เพราะฉะนั้นทานพลเอก วิทวัส  รชตะนันทน ทานเปนรองปลัดกระทรวง 

กลาโหม ไมอยูในคุณสมบตัิ ทานที่ ๒ ครับ ทานบูรณ  ฐาปนดุลย ทานเปนอธิบดีผูพิพากษา 

ศาลอาญา ทานเปนอธิบดีศาลแรงงาน ประธานศาลอุทธรณ ก็ไมอยูในคุณสมบัต ิผมไมไดเทียบ 

อธิบดี ขอแผนตอไปครับ เพราะอะไรครบั เพราะวาคุณสมบัตติําแหนงของผูตรวจการแผนดนิ 

คุณสมบตัิตาํแหนงของ กกต. ของกรรมการ ป.ป.ช. ในรฐัธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้เขยีนแตกตาง 10 

ผูตรวจการแผนดนินัน้เขียนเฉพาะอธิบดี หัวหนาสวนราชการ ทานไมไดประสงคศาล 

แตในขณะเดียวกันของ กกต. ทานเขียนไวในมาตรา ๒๒๒ (๒) มคีวามรู ความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณดานกฎหมาย เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีผูพิพากษา หรืออธิบดอีัยการมาแลว 

ไมนอยกวา ๕ ป ของ ป.ป.ช. ทานเขียนไวในมาตรา ๒๓๒ (๑) รับราชการหรือเคยรบัราชการ 

ในตําแหนงไมต่าํกวาอธบิดีผูพิพากษา อธบิดีศาลปกครองชั้นตน ตุลาการพระธรรมนญู  15 

หัวหนาศาลกลาง หรืออธิบดีอัยการไมนอยกวา ๕ ป ฉะนั้นเมื่อในรัฐธรรมนญูฉบับเดียวกัน 

ในคุณสมบตัิขององคกรอิสระในหมวดเดียวกนัทานไดกําหนดคุณสมบัตซิึ่งแตกตาง โดยในคุณสมบัติ 

ของผูตรวจการแผนดนิไมมศีาลครบั นั่นแสดงวาเจตนารมณของทาน ทานไมตองการที่จะใหศาล 

เขามาเกี่ยวของ เพราะภารกิจหนาที่ของผูตรวจการแผนดนิเดี๋ยวผมจะพูดตอเปนคนละอยางกับ 

ป.ป.ช. หรือ กกต. เพราะฉะนั้นกรณีอยางนี้จึงแสดงไดวาท้ัง ๒ ทานนัน้ถูกเซต ซีโร (set zero) 20 

ทานประธานครับ ในการพิจารณาถงึองคกรตาง ๆ นัน้จะตองพิจารณาในลักษณะของอํานาจหนาที ่

ขององคกรซึ่งไมเหมือนกนั กรรมการรางรัฐธรรมนญูเองก็ไดเคยชีแ้จงในท่ีประชุมสภาแลววา 

ไมเหมือนกัน ฉะนัน้ทานจึงไปเปดชองไววาอยูในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ กรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญไดเคยใหสัมภาษณส่ือวา การที่จะอยูตอไปหรือไมนัน้จะวิเคราะหในแตละองคกร                                                                                                                                 

เกี่ยวกบัการดํารงตําแหนง เกี่ยวกับเหตุผล เกี่ยวกบัความเหมาะสม เกี่ยวกับประสบการณ เกี่ยวกับ 25 

อํานาจหนาที ่เกี่ยวกับการทาํงานซึ่งจะไมเหมือนกัน  ทีนี้กระผมอยากจะยอนกลับมาวาทีก่ระผม 

ไมเห็นดวยและขอใหทั้ง ๒ ทานยืนตอไปก็เพราะเหตวุา 
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๘๔ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        มยุรี  ๒๔/๒ 

 

  ประการแรกครับ ผูตรวจการแผนดนิทั้ง ๒ ทานนี้ พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน 

ไดรบัแตงตั้งมาเมือ่วนัที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วาระการดาํรงตาํแหนง ๖ ป ทานเพ่ิงดาํรง 

ตําแหนงได ๑ ป ๗ เดอืน  คุณบูรณ  ฐาปนดุลย นั้นไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 5 

ทานเพ่ิงดํารงตําแหนงมา ๒ ป ๔ เดือน ถาหากวาทานพนไปการเยียวยาทานเยียวยาอยางไร 

เพราะกรณีของการพนจากตําแหนงจะตองดูถงึสิทธิพึงมีพึงไดของเขาวากระทบหรอืไม  

ทานเยียวยาตามมาตรา ๓๑  มาตรา ๓๑ เยียวยาอยางไรครับ ไดรบับําเหน็จ บําเหน็จนั้นตอบแทน 

แคไหน ก็คอืเอา ๓๐ คูณกบัจํานวนปที่ดํารงตําแหนง เศษของปคดิเปน ๑ ป ฉะนัน้ถาเอา ๓๐ คูณ 

พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน ก็จะได ๒ ป คณู ๒ ป สวนคุณบูรณ  ฐาปนดุลย นั้นก็จะคูณ ๓ ป 10 

เยียวยาก็กระทบกับสิทธิของเขาอยางแนนอน ฉะนัน้กระผมอยากจะกราบเรียนทานกรรมาธิการ 

ครับ ถาหากวาเราจะกําหนดคุณสมบัตขิองบุคคลทีด่ํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีกฎหมายนี้ใชบงัคับ 

ในองคกรนัน้ ๆ เซต ซโีร เลย ทําได รเีซต (reset) อยางที่ทานเขียนมาก็ทําได ใหอยูตอไปก็ทําได 

เพราะแมนัน้ใหอํานาจลูกแลว ผมอยากใหทานพิจารณาถึงความเหมาะสม อยาพิจารณาถงึ 

คุณสมบตัิของคนที่ดํารงตําแหนงในผูตรวจการแผนดนิ ๒ ทาน เพราะทานมีความเหมาะสม 15 

ทานมีคณุสมบตัิอยางไร ทานผานประสบการณการทํางานมาอยางไร ทานผานการศึกษามาอยางไร 

อยาง พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน นัน้ทานจบหลักสูตรดีเฟนส รีซอรซ แมเนจเมนต อนิสทิทิว 

(Defense Resource Management Institute) ของสหรัฐอเมรกิา ทานจบหลักสูตร วปอ. 

หลักสูตรนติิธรรมระดับสูง หลักสูตรนติิธรรมเพื่อประชาธิปไตย หลักสูตรวิจัยพลังงาน ตําแหนง 

ของทานผานมาทุกตําแหนงเปนตําแหนงท่ีมคีุณสมบตัิ มีความสามารถทีม่าอยูในตาํแหนง 20 

ผูตรวจการแผนดนิได สวนทานบรูณ  ฐาปนดุลย ก็เชนเดียวกันครับ ชีวติของทานรบัราชการ 

เปนผูพิพากษามาตลอด จบเนตบิัณฑิต จบนติิศาสตรบณัฑิต เนติบณัฑิตไทย จบรฐัศาสตร 

มหาบัณฑิต จบหลักสูตรระดับสูงตาง ๆ เปนคนมีความรู มีความสามารถ แลวเราดกูันตอไปครับ 

หนาทีข่องผูตรวจการแผนดนิ ผูตรวจการแผนดนินัน้จะมีหนาที่ที่สําคญัก็คอืมีหนาท่ีปรึกษาหารอื 

ใหคําแนะนํา ชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มากกวาหนาที่ในเรื่องของการปราบปราม 25 

ซึ่งทานประธานกรรมการรางรัฐธรรมนญูทานไดชี้แจงแลวในวนัท่ีกฎหมายฉบับนี้เขามาในวาระแรก 

ฉะนั้นดูตามมาตรา ๒๒ หนาที่นั้นก็คือเสนอแนะ แสวงหาขอเท็จจริง เสนอ ครม. ใหหนวยงาน 

ปฏิบตัิใหถูกตอง คุณสมบัตติรงนี้ของผูตรวจการแผนดนิทั้ง ๒ ทาน มีความเหมาะสม ฉะนัน้ 
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๘๕ 
สนช. ๔๖  เปนพิเศษ        มยุรี  ๒๔/๓ 

 

ถาทานกรรมาธิการจะยอนกลับไปคิดวาในตําแหนงนี้สมควรหรอืไมที่จะใหทานอยูตอไป เพราะผม 

เรียนแลววาในความเหน็ของผมนัน้ไมขดัรัฐธรรมนญู กเ็ปนความเมตตากรณุาของคณะกรรมาธกิาร 

ที่จะพิจารณาครับ ขอบพระคุณครับ 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานอาจารยนรนิต ิ เศรษฐบุตร ครบั 

ผมขอหารือนิดหนึง่วามีผูสงวนหลายทาน แลวกเ็ชื่อมโยงกันหลายมาตราในบทเฉพาะกาล 

ผมจะขอเชิญทานผูสงวนคําแปรญัตติกบัทางคณะกรรมาธิการไปพูดคุยกนักอนไดหรือไมครับ  

หรือทานจะอภิปรายกอน  10 

  นายนรนติิ  เศรษฐบตุร   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ ผม นายนรนติ ิ เศรษฐบตุร ผมขออภิปรายตอไปเลยดหีรือไมครับจะไดจบ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานครับ 

  นายนรนติิ  เศรษฐบตุร   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ15 

ที่เคารพครับ กระผมในฐานะผูสงวนคําแปรญตัติในรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 

ผูตรวจการแผนดนิ -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

          -  ๒๕/๑ 

20 



๘๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ       นนทศกัดิ ์ ๒๕/๑ 

 

ขอกราบเรียนชีแ้จงผานทานประธานไปยังประธานคณะกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการเพ่ือขอ

ความกรุณาใหพิจารณา กระผมมีเหตุผลประกอบเพ่ือกราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิุกทานดวยวา ที่เสนอแปรญัตติเอาไวนั้นก็เพ่ือความชอบธรรมของผูดํารง5 

ตําแหนงผูตรวจการแผนดินที่ดํารงตําแหนงอยูในวนัที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบงัคับเพราะ  

  ประการที ่๑ ในรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบนันี้ไดมกีารเขียนเพ่ิมเติมในเรื่องคุณสมบัติ

ของผูดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดนิ ซึ่งดูแลวอาจกระทบกระเทือนถึงผูตรวจการแผนดิน ๒ ทาน 

ที่ดํารงตําแหนงอยูในวนันี ้ดงันั้นการบัญญัตไิวในรางพระราชบัญญตัติามทีเ่สนอตอสภาไดรับ

หลักการไปนัน้จึงใหบคุคลทีด่ํารงตําแหนงอยูกระทบกระเทือนไปโดยไมมีเหตุผลพิเศษและ 10 

ความจําเปนแตอยางใด ทัง้ยังอาจถูกมองวาตั้งใจจะให ๒ คนออก ซึง่ผมเขาใจวาไมใชเจตนาของ 

ผูราง และทาํใหเกิดความไมเปนธรรม 

  ประการที ่๒ การทีก่ระผมแปรญตัตแิกไขเพ่ือใหทานผูตรวจการแผนดินทีด่ํารง

ตําแหนงอยูในวันที่กฎหมายใชบังคับนี้ใหอยูตอไปจนครบวาระและพนจากตาํแหนงตามทีบ่ัญญัตไิว

ในกฎหมายเดิมนี้ ไมไดกอสิทธิพิเศษอะไรแกผูดํารงตาํแหนงอยูเดมิแตอยางใด เปนเพียงการยืนยัน15 

ส่ิงท่ีทานทัง้ ๒ มีอยูและเปนอยูแตเดิมในวนันี้ใหอยูตอไปเทานัน้ ที่สําคัญมักมกีารพูดกันวาไปลด

คุณสมบตัิ ผมไมไดลดคุณสมบัติผูจะดาํรงตําแหนงผูตรวจการแผนดนิตามรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน

แตอยางใด เพราะอันนั้นกาํหนดไวในรฐัธรรมนูญแลวไมมีใครไปสามารถลดได  

  ประการที ่๓ การแปรญตัตขิองกระผมเพ่ือใหผูตรวจการแผนดนิที่ดาํรงตําแหนง 

อยูแลวไมใชคนที่เปนใหม ใหอยูตอไปจนครบวาระนี้เปนไปตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญ 20 

มาตรา ๒๗๓ ที่ใหอํานาจไวดังที่ทานกลานรงค  จันทกิ ไดอภิปรายไปกอนหนานี ้วาจะดํารง

ตําแหนงอยูอยางไรที่จริงใหเปนไปตามรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นัน่กค็ือใหม ี

การยอมรับกนัแลววากฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูที่เขยีนเกี่ยวกับองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู 

และศาลรัฐธรรมนูญกด็ีนัน้ จะบัญญัติใหกรรมการหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนญูอยูตอไปจนครบ

วาระก็ได ใหอยูไดเฉพาะผูทีม่ีคุณสมบตัติามทีก่ําหนดขึ้นใหมก็ได หรือใหกรรมการและตุลาการ 25 

ที่ดํารงอยูเดิมพนทั้งคณะก็ได เพราะฉะนัน้ที่ผมเสนอนัน้ผมเขาใจวาไดมีการยอมรบัอภิปรายกนั 

ในสภานี้แลวในการพิจารณากฎหมายอืน่วาทําได ๓ ทาง ทางใดทางหนึง่ เพราะฉะนั้นทางที่กระผม 
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๘๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ       นนทศกัดิ ์ ๒๕/๒ 

 

เสนอแปรญัตตแิละเพ่ือนที่เสนอแปรญตัติจึงไมไดเปนส่ิงที่กระทําไมได ดวยเหตนุี้กระผมจึงไมเหน็วา

จะมีเหตุผลพิเศษหรือความจําเปนแตอยางใดที่จะไปกําหนดยอนหลังเอาคุณสมบัตทิี่กําหนดขึ้นใหม

ไปบงัคับใชกบัเขาอันดูจะไมเปนธรรมเลย 5 

  ประการที ่๔ หากจะอางถึงเหตุผลพิเศษและความจําเปนกระผมกข็อให

เปรียบเทียบบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะเหน็วารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้นใหผูตรวจการแผนดนิมีจํานวน ๓ คน ซึ่งกเ็ทากนักับจํานวนที่กําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตางกนัในเรื่องวาระการดาํรงตําแหนง 10 

เพราะรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปกาํหนดวาระเปน ๗ ป  

ฉบับป ๒๕๕๐ ชุดเกานี้กําหนด ๖ ป ฉะนั้นที่กระผมเสนอใหอยูครบวาระกไ็มไดทําใหเขาไดอยูเกนิ

วาระเขาขึ้นมาแตอยางใด ครั้นมาดูเรื่องอาํนาจหนาที่จะเห็นวารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดูจะใหอํานาจกวางกวาเสียดวยซ้าํไป รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ บญัญตัใิหผูตรวจการแผนดนิมีอํานาจหนาที่ ถาหากไปดูในมาตรา ๒๔๔ 15 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะเหน็เลยวามีอํานาจพิจารณาและ

สอบสวนหาขอเท็จจริงถงึ ๔ เรื่อง ผมไมยกรายละเอียด เกรงใจทานสมาชิก แลวยังมอีํานาจ

ดําเนินการเกี่ยวกบัจริยธรรมของผูดํารงตาํแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐอีก ถามวา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีหรือไม ก็ไมมี เพราะฉะนัน้ผมวาอํานาจ

เดิมกวางกวา แตไมเปนไร เพราะฉะนัน้คนเดมิซึง่เคยมอีํานาจท่ีดูจะกวางกวาทําไมจะทํางานท่ีมี20 

อํานาจแคบลงไมได ดูแลวจึงไมเห็นวามคีวามแตกตางอะไรเปนพิเศษ ถาทานไปดูเปรียบเทียบ 

  ประการที ่๕ ผมอยากชีน้ดิเดียว เนื่องจากมีการอธบิายวาถาใหผูตรวจการแผนดิน

ที่ดํารงตําแหนงอยูในวนันี้อยูตอไปเกรงวาอาจจะมีผูมองวาเขาอาจถูกโตแยงเพราะไมเขาคุณสมบัติ

ที่บัญญตัิใหมในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอนีต้วักระผมเองและผม

คิดวาเพ่ือนสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติจะเขาใจดีเปนอยางย่ิง เพราะวาพวกเราเองที่ไมไดเปนทั้ง25 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมไดเปนท้ังสมาชิกวฒุิสภา ในวนันี้กไ็ดทาํหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวฒุิสภาอยูทําไมเราทําได ก็เพราะบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญใหอํานาจไว  

เฉกเชนเดียวกันกบัที่ขอวาผูตรวจการแผนดนิเดิมที่อยูตอไปกเ็ปนการบัญญัติที่ใหทําไดตามบท

เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญและของกฎหมายฉบบันีน้ั่นเอง  
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๘๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ       นนทศกัดิ ์ ๒๕/๓ 

 

  กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ทานสมาชิกสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิกระผมขอกราบเรยีนฝากขอความกรุณาไปยังทานประธานคณะกรรมาธกิาร  

และคณะกรรมาธิการที่เคารพทั้งหลายวาที่กระผมสงวนคําแปรญตัติเพ่ือนํามาเสนอเหตุผล 5 

ที่แปรญัตตแิละขอใหทานพิจารณาเพ่ือใหความเปนธรรมแกผูตรวจการแผนดนิที่เขาดํารงตาํแหนง

อยูในวันนี้ที่ทําอยางนีเ้พราะเกรงวาถาใหเขาออกทันทีเสมือนกบัรางกฎหมายเจาะจงท่ีคน ๒ คน

เทานัน้ ซึ่งไมใชเจตนาผม เรยีนยืนยันทราบวาไมไดเจตนาอยางแนนอน การท่ีกระผมยกประเด็น 

ทั้ง ๕ นํามาชีแ้จงนี้ก็เพ่ืออยากกราบเรียนวายังมองไมเหน็เหตุผลประการใดทีเ่ปนกรณีพิเศษที่ทําให

เราตองใหใชคุณสมบตัิซึง่เขยีนขึ้นภายหลังไปบงัคับเขา แลวบังคบัใหเขาพนจากตําแหนงกอน 10 

ครบวาระ ของเขาเลย จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหเขาอยูจนครบวาระก็จะเปนธรรม 

ขอบพระคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานท่ีเคารพ สมชาย  แสวงการ สมาชกิ 15 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิเมือ่กอนหนานั้นไดรับคาํชี้แจงจากทานกรรมาธิการ ทานผูแทน กรธ.  

ผมก็พยายามฟงอยูแลวก็พยายามจะคดิตามวาจะดําเนินการอยางไรใหกฎหมายฉบับนี้ผานออกไป

ได แลวก็ใชอยางมีประสิทธภิาพแลวกไ็มถกูกลาวหาวาเปน ๒ มาตรฐาน แลวเรากไ็ดพิจารณา 

ตามหลักเหตแุละผล ผมกราบเรียนวาในราง พ.ร.บ. ฉบบันี้ใชในบทเฉพาะกาล ซึ่งทานก็บอกวา 

ใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดนิซึง่ดํารงอยูในวันกอนที่พระราชบัญญตัิ20 

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคับ บรรดาท่ีมคีุณสมบัต ิไมมีคุณสมบตัิ ยังคงอยูตอไปจนกวาจะครบ

วาระตามกําหนด พูดงาย ๆ ก็คือวาไปเขากรรมการสรรหาตามรฐัธรรมนูญ ซึง่ผมไดกราบเรียนแลว

วาตรวจแลวไมใชเปนเรื่องเฉพาะรายบุคคล ผมยังไมไดพูดไปวาในอนาคตกห็าคนทีม่าดํารงตําแหนง

ยาก ผมเพ่ิงทราบเมื่อเชาวา กกต. ก็ใหผูพิพากษาตอนแรกผมคดิวาจะเปนไดมาก อธิบดีผูพิพากษา

เปนไดไมกินคนละ ๒ ป ถาไปตีความเรื่องหวัหนาคณะในศาลฎีกาไมไดก็ไปกันใหญ ------------------ 25 

 

          -  ๒๖/๑  



๘๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ       จิตตมิา มวง  ๒๖/๑ 

 

วันนี้เรามีหนวยราชการที่แตกตางกัน ทหารกแ็บบหนึ่งเปนปลัดกระทรวงได แตพอปลัดกระทรวง 

ลงมาถงึ ผบ.ทบ. แลวควรจะลงไปที่แมทัพภาคได ลงไปเจากรมได กลับตคีวามไมไดตองเปน

ปลัดกระทรวงเทานั้น อํานาจหนาทีข่องกระทรวงกลาโหม เหลาทัพ ตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย  5 

แตกตางกับกระทรวงอืน่ไมไดหมายความวาใครดอยกวา แตเราจะเห็นชดัเจนวากระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกด็ี กระทรวงพลังงานกด็ี กระทรวงการตางประเทศก็ด ีคนละฐานกนัหมด

เลย ระดับสํานักก็เปนอธบิด ีมีหนวยบังคบับัญชาแคไมกีค่นก็เปนอธิบดี ความเหล่ือมลํ้าอยางนี้ 

กรรมาธิการรางรฐัธรรมนูญไมไดแยกออกมาวาแบบทหารใชแคไหน แมทัพภาคเปนไดไหม  

ไมไดเขียนไว ผูวาฯ เปนได แมทัพภาคเปนไมได เกิดลักล่ันหมด เพราะฉะนั้นเมื่อดูในบทเฉพาะกาล10 

ผมคิดวาวันหนารัฐธรรมนญูอาจจะตองไปปรับ ไปอะไรก็วาไป แตวนันีแ้มกระทั่งเราซึ่งมีอํานาจ 

ในการพิจารณาเราอยาปลอยอํานาจไปใหกรรมการสรรหาตองไปวนิิจฉัยเลย เราโยนอํานาจ 

จากสภาซึง่สามารถวินิจฉัยไดตามบทเฉพาะกาล เพราะทานใหชัดเจนแลวในรฐัธรรมนญู  

มาตรา ๒๗๓ ใหอยูตอไปเพียงใดสภาก็กําหนด เพราะฉะนั้นผมเลยขอกรรมาธิการวาถาผูแปรญัตติ

ตองอภิปรายตอไปหรอืขอโหวต (vote) ผมก็คิดวาจะไมดตีอสภา ไมแนใจวาผมจะชนะ 15 

หรือแพ แตผมอยากใหเปนความตกลงรวมกนั โดยไมใชการหักกนัแลวชวยกันคิด อยากขอ 

ทานประธานวาถาทานกรรมาธิการไดรบัฟงขอเสนอทานผูหลักผูใหญหลายทาน ทานอาจารยนรนิต ิ 

เศรษฐบุตร ทานกลานรงค  จันทิก และทานสมาชิกหลายทานแลวเปนไปไดหรือไมวาจะขออนุญาต 

กรรมาธิการประชมุทบทวนอีกสักครั้งหนึ่ง พักการประชุมกอน ผูสงวนแปรญตัต ิจะไปขออนุญาต 

หารือดวย ถาทานเห็นคลอยที่จะทําประการใดเพ่ือใหบานเมืองเดนิไปไดเปนไปตามหลักและเปล่ียน20 

ผานปฏิรูปไดรวมกนัแลวก็ใชระยะเวลาไมนาน ก็จะขออนุญาตกราบเรียนวาถาทานประธานสภา 

ลงไปดวยกไ็ดชวยกนัหารือ แลวถาไดขอยุติประการใดเดี๋ยวมารายงานตอสภาจะไดเดินหนาตอไปได 

ดีกวาโหวตไปแลวเราตดิขดั ขออนญุาตใหทานประธานเสนอก็ขอเสนอพักการประชมุครับ 

ทานประธาน 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ลองไปหารือกันอกีครัง้กไ็ดทานประธาน

คณะกรรมาธิการครับ เหตุผลท่ีทานสมชาย  แสวงการ ไดเสนอมาทางกรรมาธิการกไ็มไดขดัของ 
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๙๐ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ       จิตตมิา มวง  ๒๖/๒ 

 

ก็เดี๋ยวจะขอเชิญผูที่สงวนคาํแปรญตัตมิาหารือกบัทางกรรมาธิการที่หองประชมุขางหลัง 

อีกครัง้หนึ่ง ตอนนี้ผมขอพักการประชมุ ๑๕ นาทีนะครบั 

 5 

พักประชมุเวลา  ๑๓.๔๕  นาฬิกา 

 

 

           

10 



๙๑ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ          ลัดดาวลัย  ๒๗/๑ 

 

เริ่มประชมุตอเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา 

 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  5 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดกลับมาขึน้บัลลังก ทาํหนาท่ีประธานของที่ประชมุตอไป) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ผมขอดําเนินการประชมุตอ 

เมื่อสักครูมีการพักการประชุมเพ่ือใหคณะกรรมาธิการไดพูดจากบัผูแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ 

ไดประชมุปรกึษาและมขีอทีจ่ะเปลี่ยนแปลงแกไขมาตราในบทเฉพาะกาล ผมก็รอฟง

คณะกรรมาธิการกอน เดี๋ยวทานยังไมมา รอสักครู ตอนนี้ทางเจาหนาที่จะไดแจกบทมาตรา 10 

ที่คณะกรรมาธิการไดประชมุปรึกษาและมีมติในเสียงขางมาก ใหแกไขตามรางมาตรา ๕๖  

มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ซึง่เจาหนาที่กาํลังดําเนนิการแจกครบั ทานประธาน

คณะกรรมาธิการมาแลวผมอยากใหทานประธานคณะกรรมาธิการไดแถลงใหที่ประชุมทราบ  

เชิญครับ ทานขอใหกรรมาธกิารที่ปรับปรุงแกไขจากกฤษฎีกา ขอบพระคณุครบั 

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานครับ 15 

กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กันมล ในฐานะกรรมาธิการ จากมติของทีป่ระชุม ซึ่งพักการประชุม 

เมื่อสักครูนะครบั ทีป่ระชุมไดมีมติใหปรับถอยคําในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘  

โดยผมขออนุญาตกราบเรียนหลักการทีไ่ดมีการแกไขเพ่ิมเตมิโดยมาตรา ๕๖ ภายหลังจากที่ได 

ปรับปรุงแลว โดยหลักการกค็ือเปนการรับรองใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 

ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวนัที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบังคบั ทานยังคง20 

สามารถอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระตามทีก่ําหนดในพระราชบัญญตัิประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรอืนอกจากจะอยูจนครบวาระแลวทานอาจจะ 

พนจากตาํแหนงไดตามมาตรา ๑๘ ซึ่งมาตรา ๑๘ กําหนดเอาไวก็คอื (๑) คือตาย ลาออก แลวก ็

ใน (๓) จะม ี๒ กรณีก็คือวา ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๘ หรอืมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหาม 

ตามมาตรา ๑๐ แตเนือ่งจากวาในการดํารงตาํแหนงของผูตรวจการแผนดินทานเขามาตาม พ.ร.ป.  25 

ป ๒๕๕๒ เพราะฉะนัน้ในสวนของคุณสมบตัิท่ีกําหนดไวใหมตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) ก็อาจจะ 

เปนกรณีปญหา ซึง่ก็มทีานสมาชิกไดแปรญัตตวิาไมสมควรที่จะนําไปใชบงัคับกับทาน เพราะฉะนัน้ 

ในสวนการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓ ทานจะยังพนจากตําแหนงเฉพาะกรณีทีท่านขาด 
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๙๒ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ          ลัดดาวลัย  ๒๗/๒ 

 

คุณสมบตัิตามมาตรา ๙ หรอืมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ สวนตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)  

ที่กําหนดวาทานจะตองดํารงตําแหนงไมต่าํกวาอธิบดเีปนเวลากี่ป ปฏิบตัิงานสาธารณะมาแลว 

ไมนอยกวากี่ป ตรงนี้จะไมนาํมาใชเปนเหตุพนจากตาํแหนงของผูตรวจการแผนดิน ซึง่จะดาํรง5 

ตําแหนงตอไป อันนี้คือหลักการที่ไดปรับเปล่ียนไปตามรางมาตรา ๕๖ เพราะฉะนัน้ในสวนของ 

รางมาตรา ๕๖ เมื่อแกแลว ผมขออนุญาตอานรางท่ีไดมกีารปรับปรุงแกไข มาตรา ๕๖ “ใหประธาน 

ผูตรวจการแผนดนิและผูตรวจการแผนดนิซึง่ดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวนัที่พระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามท่ีกําหนดใน 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนง 10 

ตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกบัการขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๘ มิใหนํา 

มาใชบังคบั”  

สําหรบัหลักการของรางมาตรา ๕๗ ทีไ่ดมีการปรบัปรงุเพ่ิมเติมกค็ือวา  

ในมาตรา ๕๗ วรรคหนึง่เปนกระบวนการเริ่มตนที่จะดาํเนินการสรรหา คือการสงชื่อ ซึง่ก็ไดมกีาร

แกไขวนัจากเดมิที่กําหนดไว ๑๕ วนั เปน ๒๐ วนั เพ่ือใหสอดคลองกนัในทางปฏิบตั ิวรรคสองก็คือ15 

เปนกรณีสืบเนื่องจากวรรคหนึ่งวาเมื่อพนกาํหนดแลวกใ็หกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ

สรรหาเทาที่มอียู สวนในวรรคสามจะเปนกระบวนการท่ีไดมกีารปรับเปล่ียนไปก็คอืวา ภายใน 

๓๐ วันนับแตวันพนจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่งอยางแรกเลยท่ีคณะกรรมการสรรหาจะตอง

พิจารณาก็คือวา ทานตองพิจารณาวาผูตรวจการแผนดนิซึ่งดํารงตําแหนงคือรับรองไวในมาตรา ๕๖ 

จะถือวาทานเปนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๘ (๑) หรอื (๒) ทัง้นี้ทัง้นัน้ก็เพ่ือประโยชนในการ 20 

ที่จะสามารถทราบไดวาในการสรรหาผูตรวจการแผนดนิเพ่ิมเติมอีก ๑ ตําแหนงจะตองสรรหา 

จากผูมีคุณสมบตัิในดานใด ซึ่งตรงนี้เองก็ไดกําหนดไวตอเนื่องมาเปนมาตรา ๕๘ อนันี้กข็ออนุญาต

กราบเรียนหลักการโดยสรปุของทั้ง ๓ มาตราทีไ่ดมีการปรับปรุงแกไขครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานสมาชกิทานใดประสงคจะอภิปราย 

หรือไมครับ ทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ เชิญครับ 25 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ก็เขาใจครับวาคณะกรรมาธิการทานไปประชุมลับ แลวก็ 

ออกเอกสารมาใหเราอานในเวลาทีไ่มนานนัก ผมก็พยายามท่ีจะตามดูมาตรา ๕๖  

 

 30 



๙๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ          ลัดดาวลัย  ๒๗/๓ 

 

ที่คณะกรรมาธิการทานไดไปแกไขมาภายใตการยอมรับการแปรญัตติของผูแปรญัตติหลักก็จะเปน

อยางนัน้ ทนีี้ผมเขาใจวาประชาชนที่เขาฟงอยู เขาอาจจะตองการความเขาใจมากกวานี้ คือเราเอง

ฟงก็เขาใจวาจับประเดน็ไดสัก ๗๐ – ๘๐ เปอรเซน็ตเทานั้น คือความเดิมของมาตรา ๕๖ พูดไววา5 

บรรดาที่มีคุณสมบตัแิละมีลักษณะตองหามตามรฐัธรรมนูญยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนครบวาระ

หรือพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๑๘ ในมาตรา ๑๘ ประกอบดวย ๓ มาตรา คือมาตรา ๘ มาตรา ๙ 

และมาตรา ๑๐ ถกูไหมครบั ในมาตรา ๑๘ พูดถึงมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทนีี้ทานก็ไป

ยกเวนเฉพาะเพียงมาตรา ๘ ----------------------------------------------------------------------------------- 

 10 

     - ๒๘/๑ 

 

 

 

 15 



๙๔ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ            อารีวรรณ  ๒๘/๑ 

 

มาตรา ๘ ก็ยกเวนเพียง (๓) เทานัน้ ก็หมายความวา คนที่อยูในมาตรา ๘ (๓) นะครับทานประธาน  

มาตรา ๘ (๓) จะพูดเรื่องความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ บริหารราชการแผนดนิไมต่ํากวา

อธิบดี คอืขอนี้กลายเปนขอยกเวนใชไหมครบั ใครไมเขาขายก็ยังใหเขาเปนตอไปไดถูกไหมครับ  5 

ผมเองวาไปแลวรวมแปรญัตติมา อาจารยกลานรงคกับอาจารยนรนติิมาตั้งแตตนเรื่อง กกต.  

เรากแ็พราบคาบ วนันี้เราชนะเรากแ็ปลกใจเหมือนกนั ผมก็แปลกใจนะ แตผมก็ยอมรับ เพราะวา 

ผมแปรญตัตอิยางนีม้ากอนแลววาไมควรไปรอนสิทธเิขา ทีนี้เพ่ือใหกฎหมายฉบับนีร้อบคอบขึ้นกจ็ะ

หารือทานประธานดวย หารอืทานประธานคณะกรรมาธกิารและคณะดวยวา เนื่องจากเราลงมติ 

ไปในทุกมาตราจนมาถึงบทเฉพาะกาล กฤษฎีกา คุณบอยโทษทีพูดชื่อเลนทาน จําชือ่จริงทานไมได  10 

หรือทานอรรถสิทธิ์กไ็ด ยืนยันวามาตราอืน่ที่ลงมติไปแลวไมกระทบ ไมตองแกไข เพราะวาเราลงมต ิ

ไปแลวถกูไหมครับ ทีนี้ถาทานชวยยืนยันใหสภาหนอยวาไมกระทบแนนอน เราก็จะสบายใจไป

เปราะหนึ่ง สวนเปราะที ่๒ ทานก็ชวยตอบใหชดัวา กกต. เซ็ต ซโีร (set zero) อันนี้ปลอยเหตุผล

เพราะอะไร ตอบสังคมหนอย คือผมเห็นดวยกับการแกไข แตอยากใหชวยตอบหนอยจะไดไมเปน 

ที่วิพากษวิจารณขางนอกวา ๒ มาตรฐาน อะไรอยางนี้เปนตน ขอบคุณทานประธาน 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เฉพาะเทคนิคกฎหมายวากระทบมาตราอืน่

หรือไม ขอใหคุณอรรถสิทธิต์อบนะครับ สวนวาเหตุใด กกต. ขอโทษ กรรมาธกิารจึงเหน็ดวยกับ 

ผูแปรญัตติท่ีใหอยูตอ เดี๋ยวใหทางประธานคณะกรรมาธกิารหรือผูไดรบัมอบหมายเปนผูอภิปราย

ดีกวา ทานชีแ้จงในสวนขอกฎหมาย  

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานครับ  20 

กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กันมล ในฐานะกรรมาธิการ กข็ออนุญาตกราบเรียนวาในการแกไขถอยคํา

มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ ที่ไดมกีารแกไขเพ่ิมเตมิเพ่ิมไมกระทบกบับทบญัญตัิซึ่งที่ประชุม

ไดมีมติใหความเห็นชอบไปแลวครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวฟงนายแพทยเจตนกอนนะครับ เผ่ือจะมี

ประเดน็เดียวกับทานวัลลภ  25 

  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  

นายแพทยเจตน  ศริธรานนท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิทานประธานครับกอ็ยางที่ทาง กรธ.  

 

 

 30 



๙๕ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ            อารีวรรณ  ๒๘/๒ 

 

ก็เคยใหขาวแลวก็พูดมาในหลายเวทวีา พ.ร.ป. ในแตละฉบับไมจําเปนตองเหมือนกนั เพราะวา 

ในรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๗๓ กําหนดไว ๓ แนวทาง พูดงาย ๆ ก็คือเซต็ ซีโร คือไปท้ังหมด หรือวา 

รีเซต็ (reset) เอาเฉพาะผูทีม่ีคุณสมบตัิสอดคลองกับรัฐธรรมนญูในบทหลัก หรอืปลอยหมด 5 

ประเดน็ก็คือวาใน พ.ร.ป. กกต. เราออกแบบไวอยางหนึง่ก็คือเซต็ ซีโร ในฉบับนี้ก็คอืถามาถึง 

วินาทีนี้ก็คอืรอมตขิองสภา แตวาตามท่ีคณะกรรมาธกิารไปคุยกับทางผูแปรญัตติเพ่ือหาขอสรุป 

แลวกอ็อกมาในลักษณะของปลอยหมด ซึ่งตรงนี้ก็จะตองมีคําถามวาทําไมถึงแตกตางกัน แลวก็

อธิบายเฉพาะใน พ.ร.ป. ฉบบันี้วาอยางไร แลวก็เหตุผลที่จะยกขึน้มาอางวาการที่ปลอยหมด 

เพราะอะไร ตรงนี้เชื่อวาจะเปนคําถามในสังคมตอไป เพราะฉะนั้นตองเกิดความชดัเจนในตรงนี้  10 

แตวาในสวนตัวผมเองจากเทาที่ฟงมา แตในหลายฉบบัไมจําเปนตองเหมือนกนั เพราะวาขึน้กับ

โครงสราง องคประกอบของคณะกรรมการในองคกรอิสระแตละชุด อันนั้นก็เปนที่เขาใจกันมาตลอด

จนถึงตอนนีว้าในแตละฉบับก็จะมีความแตกตางกัน คือไมจําเปนตองไปเหมือนกัน เพราะฉะนัน้

แนวทางตาง ๆ ที่ออกมาในลักษณะ ๓ แนวทาง ซึง่จะแตกตางกนั แตวาพอเราไปตอบสังคม 

ก็จะตองตอบใหไดวาทําไมฉบับนีถ้ึงแตกตางจากฉบบัของ กกต. แลวถาหากวา กทม. เขามาอีก 15 

ก็จะเปนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ก็จะเปนในลักษณะทีเ่ปนความแตกตางของแตละฉบบั เพราะฉะนัน้

คําถามผมกค็ือวาแลวฉบับนีท้านยืนยันจากท่ีตกลงกันดวยเหตุผลใด คือคดิวาสังคมตองการคาํตอบ

ตรงนี้ ขอบคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กอนที่จะตอบผมขออนญุาตนดิหนึ่งนะ 

คุณหมอเจตน กรธ. เสนอรีเซ็ตคือพิจารณาคุณสมบตัิเปนสําคญั ทั้งราง พ.ร.ป. กกต. และรางฉบบันี ้ 20 

ดังนัน้กรรมาธิการของ กรธ. ก็ไมตองชี้แจงนะครบั กรรมาธิการของ สนช. ทั้งหมดพิจารณา พ.ร.ป. 

กกต. ไปเปนคนเซต็ ซีโรเขานะครับ มีมติเซต็ ซโีร สวนคณะกรรมาธิการชุดนี้ของผูตรวจการแผนดิน

ก็จะใหอยูตอทั้งหมด ซึ่งกต็รงคําถามเดียวกันกับคุณวัลลภ คุณหมอเจตนถามอยางเดียวกนั แตทาน

อางขอเท็จจริงที่ไปกระทบ กรธ. ผมแกตัวใหเขาโดยไมตองชีแ้จง อยางนั้นตอไปนีเ้ชิญทานประธาน

คณะกรรมาธิการหรือผูทีไ่ดรับมอบหมายชี้แจงเหตุผลในการที่วาเหตุใดจึงเปล่ียนแปลงของ กรธ. 25 

เขา ถือโอกาสเปนดี ถา กรธ. เขาเหน็ดวยก็อาจจะไมโตแยงอะไร ทานใหกรรมาธิการฝายที่เปน

ผูตรวจการแผนดนิชี้แจงจะดีหรอื เอากรรมาธิการที่เปน สนช. สิครับ ทานพลเรือเอก จักรชัย ครับ 
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๙๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ              อารวีรรณ  ๒๘/๓ 

 

  พลเรือเอก จักรชัย  ภูเจริญยศ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตแิละทานสมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาติที่เคารพครบั ผม พลเรือเอก จักรชัย 

ภูเจริญยศ ขออนุญาตเรียนถึงการที่ไดพักการประชุมแลวมีการพิจารณาทบทวนรายงานของ5 

กรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

พ.ศ. .... จากการที่ไดรับฟงทานสมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาติไดกรุณาใหขอสังเกตและขอคดิ 

และแนวทางหลาย ๆ เรื่อง และในทีป่ระชุมเมื่อสักครูนีก้็ไดมีการพิจารณาถึงบทเฉพาะกาลของ

รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๗๓ ไดมีการพิจารณาทบทวนวา ในบทบัญญตัิของ 

บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๗๓ นั้นมีในอํานาจไวอยางแทจรงิหรือไม ในการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ 10 

จะพิจารณาแนวทางในการที่จะดํารงอยูตอไปของกรรมการขององคกรอิสระหรือไม ก็ปรากฏวา 

ไดขอยุตวิาในรฐัธรรมนูญมาตรา ๒๗๓ นั้นกไ็ดใหขอยุติวามีอํานาจสมบรูณที่จะสามารถพิจารณา

หนทางปฏิบตัิ ซึ่งทานเพ่ือนสมาชิกทุกทานก็ไดรับทราบวาหนทางปฏิบตัิ ๓ หนทางนั้นคือ  

การที่จะเซต็ ซีโรหรือรีเซต็ หรือจะใหอยูตอไปนั้นเปนหนทางท่ีจะสามารถเลือกดําเนินการได  

เรากไ็ดขอยุตวิาสามารถที่จะใชบทบญัญตัิในมาตรา ๒๗๓ ที่จะกําหนดเปนหนทางปฏิบัติได สําหรบั15 

เหตุผลและความเหมาะสมในการท่ีจะพิจารณาใหผูตรวจการแผนดินดํารงตาํแหนงที่จะตองปฏิบตัิ

หนาทีต่ามราง พ.ร.ป. ฉบับใหมนีต้อไปกไ็มไดมกีารพิจารณาถึงเรื่องตวับุคคล ------------------------ 

 

          -  ๒๙/๑   
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๙๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                                                                  ชรนิทรทิพย  ๒๙/๑ 

 

แตไดพิจารณาถงึอันดับแรกขอบเขตของอาํนาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนญูท่ีกาํหนด รัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดบทบาทหนาทีข่องผูตรวจการแผนดนิ 

ลดนอยลงจากรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยไดยกระดับอํานาจหนาที่5 

ในเรื่องของการกํากับดแูลและจัดทําประมวลจริยธรรม เพ่ือใชบังคับกับทุกหนวยงานของรัฐใหไป

เปนหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนูญที่จะตองทํางานรวมกันกบัองคกรอิสระทุกองคกร ดังนั้นผูตรวจการ

แผนดินก็ยังคงหนาที่และอํานาจตามรฐัธรรมนูญอยู เรือ่งหลักก็คือการดํารงไวซึ่งการแสวงหา

ขอเท็จจรงิในกรณีที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนหรอืประชาชนไดรับความไมเปนธรรมในการ

ปฏิบัตหินาทีข่องเจาหนาทีร่ฐัและหนวยงานของรฐั และในขณะเดียวกันไดมีการปรบับทบาทหนาที่10 

ของผูตรวจการแผนดนิในการท่ีจะไมใชอํานาจในการทํางานมากเหมือนเชนเคย ใชวิธีการทํา 

ความเขาใจกบัหนวยงานเพ่ือที่จะใหมกีารปรับบทบาท ปรับพฤติการณในการทํางานเพ่ือไมใหเกดิ

ความเดือดรอนกบัประชาชนและความเปนธรรมกับประชาชน แลวกม็ีกลไกสุดทายก็เปนกลไกใน

การเสนอคณะรัฐมนตรเีพ่ือพิจารณาสั่งการแกปญหา และในขณะเดียวกนัผูตรวจการแผนดนิ 

ชุดใหมนี้ก็จะตองทําหนาทีเ่ชื่อมโยงกับองคกรอิสระอื่น รวมทัง้สํานกังานคณะกรรมการปองกนั 15 

และปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ป.ป.ช.) และสํานกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทุจรติในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดวย เพราะโดยสรปุแลวอาํนาจหนาที่ผูตรวจการแผนดินลดนอยลง  

   ประการตอมาก็เปนเรือ่งของการปฏิบัตหินาที่และบทบาทของผูตรวจการแผนดนิ 

ที่ผานมาไดรับการประเมินผลจากสถาบันพระปกเกลาใหอยูในอันดับดีที่สุดของการประเมินผล 

การปฏิบตัิงานขององคกรอสิระ  อันที ่๒ ในเรือ่งของการปฏิบตัิหนาท่ีในสวนของนานาชาติของ20 

ผูตรวจการแผนดนิไดรับการยกยองใหองคกรผูตรวจการแผนดินเปนประเทศเจาภาพหลักในการ

ประชมุใหญสามัญประจําปขององคกรผูตรวจการแผนดินนานาชาติเมื่อป ๒๕๕๙ และในวาระ

นั้นเองผูตรวจการแผนดินทีท่านดาํรงตําแหนงอยูในปจจุบันขณะนี้ทานไดรับมอบหมายใหเปน

กรรมการบรหิารขององคกรนานาชาตนิีด้วย  

   ประการสุดทายจากที่ทานอาจารยทางกฎหมายหลายทานและทาน 25 

ผูมีประสบการณทางดานกฎหมายไดใหขอแนะนําวาในการพิจารณากฎหมายจะตองคํานงึถงึ 

นิติรัฐและนติธิรรม และการใหความเปนธรรม กไ็ดคํานงึถึงวาผูตรวจการแผนดินทานไดเขามา 

สูการดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดนิมาตามรัฐธรรมนญู มาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๕๒ เพราะฉะนัน้ทานก็เพ่ิงปฏิบตัิหนาที่ไดเพียง ๑ ป ๘ เดือน อีกทานหนึง่ก็ ๒ ป ๔ เดอืน 
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๙๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                                                                  ชรนิทรทิพย  ๒๙/๒ 

 

ระยะเวลาตามรัฐธรรมนญูเดิม ๖ ป ในมาตรา ๓๑ ที่เราจะมีการเยียวยาก็เปนการเยียวยา 

ที่ไมเหมาะสมกบัระยะเวลาที่ทานปฏิบตัิงานมา แลวระยะเวลาที่ทานจะตองดาํรงตาํแหนงตอไป

จนถงึ ๖ ป เพราะฉะนั้นเหตผุลท้ังหมดนี้จึงเปนเหตุผลทีป่ระกอบการพิจารณาในเรือ่งความ5 

เหมาะสมก็จึงไดเลือกเอาหนทางปฏิบัติที่จะใหทานในมาตรา ๕๖ เปนบทเฉพาะกาลใหทาน 

ดํารงตําแหนงตอไป ระยะเวลาการดํารงตาํแหนงก็เปนไปตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 

ป ๒๕๕๒ ครบั 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานใดประสงคจะอภิปรายอกีไหมครับ 

เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ ครบั 10 

   นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตองขอบคุณที่ไดชวยชี้แจงแถลงไข คาํชี้แจงของทานสอดคลองที ่

ผมไดอภิปรายเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เอาไวไมตางกนัเลย ผมวา กกต. มาถกูตอง

ทุกทางเลย มติก็ผานสภาทกุทางเหมือนกนั มาหมด แลวอยู ๆ ก็ใหเขาไปทัง้ชุด ผมแปลใหเขารกัษา

สิทธิของเขา ซึ่งขอบคุณคณะกรรมาธิการที่ชวยรักษาสิทธิของเขาคราวนีแ้มจะชาไปครั้งหนึง่กต็าม 15 

ผมตองขอบคุณที่ทานกลับมารักษาสิทธิใหคนที่เขามาถูกตองเสียสละตาํแหนงเดมิมาเขาสูตําแหนง

ใหมแลวก็ถกูรอนสิทธโิดยรางเดมิ แลวทานกลับมาใหสิทธิตามรางใหม เหมือนที่ผมพูดกับ กกต. 

คราวนั้นไมตางกัน แตคราวนั้นเราแพไมเปนไร คราวนี้เราชนะ เราขอบคุณ เพราะทานตอบสังคม 

ไดชดัวาเราคืนสิทธิชอบธรรมในการมาอยางถูกตองใหกบัคนท่ีมาอยางถูกตอง ตอบส้ัน ๆ แคนี ้ 

ผมวาสังคมรับได ขอบคุณทานประธานครับ 20 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถาไมมี  

ผมก็จะขอมตินะครบั เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีมติในการแกไขมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗  

มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ กอนจะขอลงมติ ผมขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ เปนขั้นตอน 

การตรวจสอบองคประชมุ ระหวางรอผมกข็อเรียนแจงวาสัปดาหหนาคงจะประชุมไดแควนัเดียว  

คือวนัพฤหัสบด ีกฎหมายยังไมเขามา เขามานอย แลวพรุงนีก้็มีการทําบญุตักบาตรทีล่าน 25 

พระบรมรูปทรงมา แลวก็มกีิจกรรมจิตอาสาบริจาคเลือดและไปเย่ียมบานผูดอยโอกาส ซึ่งกข็อ 

เชิญชวนสมาชิกทกุทานไปรวมกิจกรรมในวนัพรุงนี้ เพ่ือเปนการถวายพระราชกุศลและเปนการเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยนะครับ ตอนนี้รอสักครูครับ เพราะวาจะมีสมาชิกมาจาก 

การประชมุ 
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๙๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                                                                  ชรนิทรทิพย  ๒๙/๓ 

 

คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุมกอนท่ีจะลงมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการ 

มีการแกไข -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

 

          -  ๓๐/๑ 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๑๐๐ 
สนช. ๔๖         นิมมดิา  ๓๐/๑ 

 

เนื้อความทีแ่จกตอนนี้กาํลังพิจารณามาตรา ๕๖ ดูในใบที่แจกใหมเปนมติของคณะกรรมาธิการ  

ที่ประชมุ และมีความเห็นในเสียงขางมากเปนอยางนี้นะครับ ในระหวางนี้ถามเจาหนาที่วาแจก 

มาตรา ๕๙ หรือยังที่แกไขใหมนะครบั ที่ผมมีถงึแคมาตรา ๕๘ มมีาตรา ๕๙ คณะกรรมาธกิาร 5 

แกไขใหมดวย ชวยดแูลหนอยนะครับ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชมุ ทานใดยังไม 

เสียบบัตรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน ขอใหทานดําเนินการแสดงตน คณะกรรมาธิการ 

จะขอแถลงแกเองหรือมาตรา ๕๙ เดี๋ยวรอกรรมาธิการอกีชุดหนึ่ง ชดุศาลรัฐธรรมนญูแจงมา 

เมื่อสักครูนี ้ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๕๓ คน) 10 

   

          - ๓๑/๑ 



๑๐๑ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        จันทรตรี  ๓๑/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ๑๕๓ คน ครบองคประชุมนะครับ 

ตอไปเปนการขอถามมติในมาตรา ๕๖ ทานผูใดเหน็ดวยกับมาตรา ๕๖ ที่คณะกรรมาธิการ 

มีการแกไขกดปุม เห็นดวย ถาทานเหน็ควรคงไวตามรางเดมิกดปุม ไมเหน็ดวย ประสงคงดออกเสียง5 

กดปุม งดออกเสียง เชิญทานลงมติไดเลยครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนไหมครับ ตรวจสอบหนาจอ

หนอยครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๓๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๘ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๖  

จํานวนผูเขาประชุม ๑๕๓ มมีติเห็นดวย ๑๓๐ ไมเห็นดวย ๘ งดออกเสียง ๑๕ เปนอนัวา 10 

ที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับมาตรา ๕๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เชิญเลขาธิการตอ 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๗ มีการแกไข  

มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัต”ิ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕๗ มีการแกไข สมาชิก 15 

ไดสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมาธิการไดแกไขแลว มทีานใดยังคงสงวนคาํแปรญตัติไหมครับ  

ทานที่สงวนคําแปรญัตติแลว มีทานใดประสงคจะสงวนคําแปรญตัติไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถาไมมีก็ลงมติเฉพาะ  

เดี๋ยวกอนครับ ทานใดประสงคจะอภิปรายไหมครับ เพราะคณะกรรมาธิการมีการแกไขมาตรา ๕๗  20 

ดูตามรางนะครบั ที่สําคัญคอืคณะกรรมาธิการไดไปปรบัปรุงใหมตัดวรรคสี่ออก มทีานใดประสงค 

จะอภิปรายไหมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ไมมีนะครบั ขอตรวจสอบองคประชมุ 

กอนนะครับ เปนการตรวจสอบองคประชุมกอนจะลงมตใินมาตรา ๕๗ มีทานใดยังไมไดแสดงตน25 

ไหมครับ ขอทราบองคประชุมครบั  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๕๑ คน) 
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๑๐๒ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        จันทรตรี  ๓๑/๒ 

 

  ประธานสภานติบิัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๕๑ ครบองคประชุม 

  ตอไปผมจะขอถามมตินะครบั ทานใดเห็นดวยกบัการแกไขมาตรา ๕๗  

ของคณะกรรมาธิการกดปุม เหน็ดวย ทานใดทีเ่หน็ควรคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย  5 

เชิญทานลงมติครับ มีทานใดยังไมไดลงมติหรือไมครบั ไมมีนะครบั ปดการลงคะแนน  

ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๓๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๓ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๕๗  

จํานวนผูเขาประชุม ๑๕๒ มมีติเห็นดวย ๑๓๗ ไมเห็นดวย ๓ งดออกเสียง ๑๒ เปนอนัวาท่ีประชุม10 

เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๕๗ ที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไข เชิญเลขาธิการตอ 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๘ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕๘ มีการแกไขปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 

ในชั้นพิจารณาของสภา คณะกรรมาธิการมีมติใหปรับปรุงมาตรา ๕๘ ใหสอดคลองกับมาตรา ๕๖  15 

มีทานใดประสงคจะอภิปรายไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีผมขอมตติอเนื่องเลยนะครับ  

ทานใดเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๕๘ ลงมติเห็นดวย ทานที่ไมเหน็ดวย

เห็นควรคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย ทานทีป่ระสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง  20 

เชิญทานลงมติไดครับ มีทานใดยังไมไดลงมตหิรือไมครบั ไมมีนะครบั ปดการลงคะแนน  

ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๓๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน) 

 ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๘  

จํานวนผูเขาประชุม ๑๕๒ มมีติเห็นดวย ๑๓๘ ไมเห็นดวย ๒ งดออกเสียง ๑๒ เปนอนัวาท่ีประชุม25 

เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๕๘ ที่คณะกรรมาธกิารแกไขและมีการปรบัปรุงแกไขในชัน้พิจารณา 

ของสภานะครับ เชิญทานเลขาธกิาร 
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๑๐๓ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        จันทรตรี  ๓๑/๓ 

 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๙ มีการแกไข  

มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัต”ิ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕๙ มีการแกไข สมาชิก 

ขอสงวนคาํแปรญตัติ ทางคณะกรรมาธิการไดปรบัปรงุแกไข หรือวาจะรอสมาชิกสงวนคําแปรญัตติ 

ผมไมทราบ นึกวาจัดการกันแลว ทานที่สงวนคําแปรญตัติ ทานธานี  ออนละเอียด ใชไหมครับ  

มีทานธาน ี ออนละเอียด กบัทานเจริญศักดิ์  ศาลากิจ ทานธานี  ออนละเอียด เชญิเลยครบั 

  นายธานี  ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ10 

ที่เคารพ ผม นายธานี  ออนละเอียด สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหงชาติ เนื่องจากผมแปรญตัติ 

ในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ กลาวโดยสรปุก็คอืหลักการท่ีวา ใหคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดินดํารงตาํแหนงอยูตอไปจนกวาจะครบวาระ ซึง่ทานกรรมาธิการกไ็ดกรุณา โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ทานธนาวัฒน  สังขทอง ทานก็ไดถอดรปูมาแกไขให ตองขอขอบพระคุณดวยครับ  

สวนในมาตรา ๕๙ ก็เปนตําแหนงของเลขาธกิาร ในเมือ่หลักการเดิมเราใหดํารงตําแหนงอยูตอ 15 

ตําแหนงเลขาธกิารของสํานกังานผูตรวจการแผนดินกน็าที่จะตองใหดํารงตําแหนงอยูตอไปจนกวา

จะครบตามสัญญาจาง ตามสัญญาที่ทําไวตอกัน คงหลักการเดียวกบัคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ  

ซึ่งหลักการเราก็ผานไปแลว ก็จะอนเุคราะหชวยแกไขปรบัปรุงคือใหอยูในตําแหนงตอไป  

ทั้งนีต้ามสัญญาจางที่ทําไวตอกัน กราบเรียนทานประธานครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานเจริญศักดิ์แกไขหลักการเดียวกนั 20 

หรือเปลาครับ 

  นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ   :   หลักการเดียวกันครับทานประธาน แลวก็สอดคลอง

กับที่ทานธานีแถลง ขอบคณุครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทางคณะกรรมาธิการครับ  

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานครับ 25 

กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กันมล นะครบั ในฐานะกรรมาธิการ ในกรณีที่ถาหากสภาจะเหน็ชอบ 

กับคําแปรญตัต ิคณะกรรมาธิการก็ขออนญุาตเรียนเสนอปรับถอยคําเล็กนอย ดงันีน้ะครับ  
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๑๐๔ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        จันทรตรี ๓๑/๔ 

 

คอืในรางมาตรา ๕๙ เพ่ิมคําวา “ให” เขาไปตัง้แตตนประโยคคอื “ใหเลขาธกิาร” ในบรรทดัแรก 

นะครับ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5 

          -  ๓๒/๑ 

   

   

 

 10 



๑๐๕ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        จิตตมิา ๓๒/๑ 

 

จากนัน้ในบรรทดัท่ี ๓ ตดัคาํวา “ถาประสงคจะ” อานโดยรวมจากการแกไข ๒ จุด กจ็ะเปนวา  

“ใหเลขาธกิารสํานักงานผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวนัที่พระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคับและมีคุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญตัิ5 

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ดาํรงตําแหนงเลขาธกิารสํานักงานผูตรวจการแผนดินตอไป” จากนัน้ใหเพ่ิม 

คําวา "และ" ก็จะอานเปน “และใหประธานผูตรวจการแผนดนิ” เพ่ิมคําวา "จัด" รวมแลวจะอาน

เปน “และใหประธานผูตรวจการแผนดินจัดทําสัญญาจางขึน้โดยใหมีระยะเวลาการจางไมเกิน

วาระ” นอกนัน้ความเดิมครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คําวา "จัด" ไมใช "จะ" อานแลวก็จะเพ่ิม 10 

คําวา "ให" แลวก็เติมคาํวา "และ" หนา ใหประธาน จะอานไดวา “และใหประธานผูตรวจการ

แผนดินจัดทําสัญญา” “สวนถาประสงค” ใหตัดออกดวย ไมตองประสงค ใหอยูตอเลย ไมประสงค 

ก็ลาออก มีทานสมาชิกจะอภิปรายหรือไมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีทานใดอภิปราย จะตองลงมต ิ 15 

ขอตรวจสอบองคประชุมกอน เปนการตรวจสอบองคประชุม เชิญทานสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนน

และกดปุมแสดงตน การตรวจสอบองคประชมุ มีทานใดยังไมไดแสดงตน ตรวจสอบหนาจอเล็กนอย  

ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๕๒ คน) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๕๒ ครบองคประชุม 20 

นะครับ  

  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๕๙ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขและปรบัปรงุแกไข

ในท่ีประชุมแหงนี้ ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการและการปรับปรงุเพ่ิมเตมิ  

กดปุม เห็นดวย ถาทานไมเห็นดวย เหน็ควรคงไวตามรางเดมิกดปุม ไมเหน็ดวย ถาทานประสงค 

งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิทานลงคะแนนได ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  25 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๔๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๙ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๑๕๒ มีมติเห็นดวย ๑๔๐ ไมเหน็ดวย ๒ งดออกเสียง ๑๐ เปนอันวาทีป่ระชมุ 

เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๕๙ ที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไข เชิญเลขาธิการตอไปครบั  

 30 



๑๐๖ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        จิตตมิา ๓๒/๒ 

 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   "มาตรา ๖๐ มีการแกไข" 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๖๐ มีการแกไขเล็กนอย เติมคําวา 5 

"ขอกาํหนด" เขาไป มีทานสมาชิกจะอภิปรายหรือไมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ขอลงมตติอเนือ่งเลยนะครับ  

  สมาชิกทานใดเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธกิารในมาตรา ๖๐ กดปุม  

เห็นดวย สมาชกิทานใดเห็นควรใหคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเหน็ดวย ทานใดประสงคงดออกเสียง  10 

กดปุม งดออกเสียง เชิญทานลงมติเลย ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๔๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๖๐ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๑๕๒ มีมติเห็นดวย ๑๔๗ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๕ เปนอันวาท่ีประชมุเหน็ดวย

กบัมาตรา ๖๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เชิญเลขาธิการตอไปครับ  15 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   "มาตรา ๖๑ ถงึมาตรา ๖๓ 

ไมมีการแกไข" 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จบรางแลว ทีป่ระชุมไดพิจารณา 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนีแ้ละไดมีมติในทุกมาตราท่ีคณะกรรมาธิการมีการแกไขแลว  20 

  ตอไปผมขอใหที่ประชมุนี้พิจารณาเปนการสรปุอีกครั้งหนึ่งวา มขีอความใด  

ที่ประสงคจะแกไข ขอความที่ขัดกนัหรือแกไขเล็กนอย เชิญชวยดูหนอย คณะกรรมาธกิารมหีรือไม  

มีการแกไขเพ่ิมเติมถอยคําหรือเนื้อความท่ีขดัแยงกนัมีหรือไมครับ ทานมณเฑียร  บญุตนั ครับ  

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานท่ีเคารพครับ 25 

ผมอยากจะสอบถามเพ่ือความชัดเจนในมาตรา ๕ ที่ทางคณะกรรมาธกิารไดชีแ้จงเมื่อเชานี้  

ในประโยคทีว่า “ใหถอืวาการประกาศหรือการเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ 

หรือวิธีการอืน่ใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก” ในนี้เขียนเปนคําเดียว เปนกอน

เดยีว 
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๑๐๗ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ        จิตตมิา ๓๒/๓ 

 

เลยไมมกีารวรรค ไมมกีารอะไรทัง้ส้ิน ผมเขาใจไดวาแสดงวาคําวา "ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถ 

เขาถงึไดโดยสะดวก" ขยายเฉพาะคาํวา "วิธกีารอืน่ใด" หรือวาขยายทัง้หมด ตั้งแตระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือระบบ หรือวธิีการอื่นใด ผมอยากทราบความชดัเจนครบั ขอบพระคณุครับ  5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารครับ  

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ

ครับ กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กนัมล ในฐานะกรรมาธกิารวิสามัญ ขออนุญาตกราบเรียนวาในถอยคํา

ที่ทานมณเฑียร  บุญตัน ขออนุญาตเอยนามทาน มีขอสังเกต ขอความดังกลาวก็จะหมายความวา  

ถาอานมาตั้งแตตอนตนวา ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้กําหนดใหประกาศหรือ10 

เผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป แลวก็จะบอกวิธีการวา ใหถือวาการประกาศหรอืเผยแพร

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนีว้ิธีการที่ ๑ หรือระบบ หรือวิธกีารอืน่ใด นัน่คือวิธีการที่ ๒  

ที่ประชาชนทัว่ไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดาํเนินการโดยชอบดวยพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้แลว เพราะฉะนัน้ในขอความดังกลาวจึงหมายถึงท้ัง ๒ กรณี คือกรณีแรก 

การเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรอืการเผยแพร หรือประกาศผานระบบ หรือวิธกีาร15 

อื่นใด ซึ่งทัง้ ๒ วธิีการดังกลาวประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก จึงจะถือไดวาเปน 

การดําเนนิการที่ชอบดวยพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   โอ.เค. นะครับ อาจารยมณเฑียร  บญุตนั 

ครับ มีทานใดประสงคจะขอแกไขขอความใดหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีก็ถอืวาจบการพิจารณาในวาระท่ี ๒  

นะครับ  

  ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๓ วาจะเหน็ชอบดวยกบัรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... หรือไม ผมขอตรวจสอบองคประชุมกอน 

นะครับ เชิญทานสมาชิกแสดงตนกอน มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไม เชญิกดปุมแสดงตน25 

หนอย เสียบบตัรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๕๐ คน)  

 

          -  ๓๓/๑ 
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๑๐๘ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                นุชณิชา  ๓๓/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๕๐ ครบองคประชุม 

ตอไปผมขอถามมตนิะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับรางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... กดปุม เหน็ดวย สมาชิกทานใดไมเหน็ชอบดวยกดปุม ไมเหน็ดวย 5 

สมาชิกทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง ขอเชิญทานสมาชิกลงคะแนนครบั มีทานใด 

ยังไมไดลงคะแนนหรือไมครบั ตรวจสอบหนาจอเล็กนอยครับ มีไหมครับทานใดยังไมไดลงคะแนน

ครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๔๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนจํานวนผูเขาประชุม ๑๕๑ 10 

มีมตเิหน็ดวย ๑๔๓ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๗ เปนอันวาที่ประชุมลงมตเิหน็ชอบดวยคะแนน 

เสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเทาท่ีมอียูของสภา เหน็ชอบดวยกับราง

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ซึง่กระบวนการตอไป 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติจะไดสงรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ไปใหศาลรัฐธรรมนญู 

หรือองคกรอิสระท่ีเกี่ยวของและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู เพ่ือพิจารณาตอไปตามรัฐธรรมนญู 15 

มาตรา ๒๖๑  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั ยังมขีอสังเกตครบัทานประธาน 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กําลังตอครับ โดยที่คณะกรรมาธิการ 

มีขั้นตอนและขอสังเกตกอนถูกไหมครับ เพราะตองสงขอสังเกตไปดวย โดยที่คณะกรรมาธิการ 

มีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันีแ้ละไดบันทึก20 

ขอสังเกตไวในรายงานดวยแลว หากที่ประชมุเหน็ดวยกบัขอสังเกตของคณะกรรมาธิการจะได

ดําเนินการสงไปยังคณะรัฐมนตรแีละหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือพิจารณาดําเนนิการตอไป ขอให

สมาชิกทีป่ระชมุแหงนี้พิจารณาขอสังเกตของคณะกรรมาธิการดวยครบั ทานมณเฑียร  บญุตนั ครับ 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานที่เคารพครับ 25 

ผมอยากจะขอเพ่ิมขอสังเกตในมาตรา ๕ เนื่องจากวาถอยคําที่ปรากฏอยูนี้จะเปนมาตรฐานที่ใชกบั 

พ.ร.ป. เกี่ยวกบัองคกรอิสระอีกเปนจํานวนมาก แลวก็อาจจะอยูในกฎหมายอีกหลายฉบับ 

 

 

 30 



๑๐๙ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                นุชณิชา  ๓๓/๒ 

 

เพราะฉะนัน้เพ่ือไมใหเกิดความสับสนแลวก็จะตองเปล่ียนแปลงกันบอย ผมอยากจะขอเสนอ 

ในขอสังเกตวาคาํวา “ประชาชนทัว่ไป” ใหหมายรวมถึงคนพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

ซึ่งผูดอยโอกาสนีก้็หมายรวมถึงคนท่ีอานหนังสือไมออกดวยครับ ขอบพระคุณครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานใดประสงคอีกไหมครบั จะแกไข

ขอสังเกตอยางไร กรรมาธิการวาอยางไรครับ ขอสังเกตของทานมณเฑียร  บุญตัน ทานวัลลภ 

ตังคณานุรกัษ เชิญครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธาน บงัเอิญวาขอสังเกตเห็นแต ๖.๑ 

ความจริงมขีอสังเกตที่ผมตั้งไวดวยบางประเด็น ขอใหชวยดูแลวก็ถายังมีอยูวาตองพันไปถึง กกต. 10 

เขาดวย ความจริงไดอานตนฉบับแลว แตกลัวทานจะลืมใสเขาไปเทานัน้แหละ ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ชวยกนัดคูรับ ทานวัลลภ  ตงัคณานรุกัษ 

มีอะไรจะเติมก็เตมิเลยครับ เชิญครับ 

  พลเอก ธรีเดช  มีเพียร (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาต 

ทานประธานครับ สําหรับขอสังเกต ๒ ขอท่ีทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ กบัทานวัลลภ 15 

ตังคณานุรกัษ ไดเสนอในทีป่ระชมุแหงนี้ ผมขออนุญาตใหทานพลเรอืเอก จักรชัย  ภูเจริญยศ 

อานใหทานฟงครับ เพราะวายังไมไดมีแจกครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญครับ 

  พลเรือเอก จักรชัย  ภูเจริญยศ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิผม พลเรือเอก จักรชัย  ภูเจริญยศ ขออนุญาตอานขอสังเกตเพ่ิมเติม ๒ ขอ 20 

ซึ่งเปนขอสังเกตทีไ่ดจากการประชุมและรายละเอียดท่ีไดพิจารณาในทีป่ระชุมเรียบรอยแลว  

ขอ ๖.๔ ดวยรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ....  

เปนพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับแรกทีม่ีบทบัญญตัิใหประธานกรรมการสรรหาและ 

กรรมการสรรหาไดรบัเบี้ยประชุมและคาตอบแทนอืน่ตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด โดยมีเงื่อนไข 

อางอิงถึงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภาท่ีชดัเจน ดังนั้นจึงควรนําบทบญัญัติในเรื่องนี ้25 

ไปใชกับพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัที่สภานิติบัญญตัแิหงชาติใหความเห็นชอบไปแลว 

และนําไปพิจารณาประกอบการจัดทํารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญที่จะเสนอตอ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตฉิบบัตอไปดวย ท้ังนี้เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญทุกคณะไดรบัเบี้ยประชมุและคาตอบแทน 

เปนแนวทางเดียวกันไมเกิดความลักลั่นกัน  30 



๑๑๐ 
สนช. ๔๖ เปนพิเศษ                นุชณิชา  ๓๓/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   พอไปไดนะครับ 

  พลเรือเอก จักรชัย  ภูเจริญยศ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตมตีออีก 

ขอหนึ่งครับ เปนขอ ๖.๕ ซึง่เปนผลจากการพิจารณาในเรื่องมาตรา ๓๙ เรื่องการจัดทํารายงาน5 

ประจําปของผูตรวจการแผนดนิ ขอ ๖.๕ การจัดทํารายงานประจําปของผูตรวจการแผนดนิ 

ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งควรคํานึงถึงมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐทีต่อง

พัฒนาอยางรอบดานและตอเนื่องในการพัฒนาองคกรใหเทียบเทามาตรฐานสากลดวย 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีขอสังเกตอืน่ใดอกีหรือไมครับ  

ของทานมณเฑียร  บุญตัน คณะกรรมาธิการวาอยางไรครับ เตมิไปหรือเปลา ความหมายเวลา 10 

พูดถึงประชาชนทัว่ไป 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 

ในขอสังเกตทีท่างทานมณเฑียร  บญุตนั ไดฝากวาใหปรากฏอยูในรางนัน้ ทางกรรมาธิการกเ็หน็ดวย

ที่จะใสไวเพ่ือใหเกดิความชดัเจนจะไดไมไปเขาใจที่ลักล่ันกัน โดยจะเพ่ิมเปนขอ ๖.๖ วา  

“ในการประกาศหรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปตามที่กําหนดไวในรางมาตรา ๕” นัน้  15 

คําวา “ประชาชนทั่วไป” นัน้ หมายความรวมถึงคนพิการและผูดอยโอกาสดวย 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานมณเฑียรครับ 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   ทานประธานท่ีเคารพครับ เมื่อสักครูผมมคีําวา 

“ผูสูงอายุ” ดวยครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไดครบั เติมแลว เปนที่พอใจนะครับ 20 

มีสมาชิกทานใดจะมคีวามเห็นเปนอยางอื่นในเรื่องขอสังเกตหรอืไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีแลวนะครบั ถอืวาท่ีประชมุเหน็ดวย 

กับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณคณะกรรมาธิการครบั จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑  

ทานสมาชิกครับ สําหรบัระเบียบวาระที่เหลือผมขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน  25 

สําหรบัวนันี้ขอขอบคุณสมาชิกที่มาเขารวมประชุม ผมขอปดประชมุครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา  


