
บันทึกวิเคราะห์สรุป 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....  
   

 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขอเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้  
 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ก าหนดหน้าที่ 
และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดกลไก 
การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้อ านาจ 
โดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ  ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าแนะน า เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ า อ านวย
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน ลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควร
แก่เหตุ รวมทั้งขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ 
ต่อประชาชน  
 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ....มีสาระส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 

๒.๑ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ก าหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคน ซึ่ งพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า  หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการ
อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน (ร่างมาตรา ๘)  ทั้งนี้ โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
(ร่างมาตรา ๑๗)  

๒.๒ คณะกรรมการสรรหา 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ
สรรหา เพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๑๑ ร่างมาตรา ๑๒ 
ร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๑๔) และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๕) และ
ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมี



 ๒ 

ลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๘ วรรคสาม) 

๒.๓ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๑) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น
หรือเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งแสวงหาข้อเทจ็จริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย  
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ 
ในการด าเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวต้องมุ่งหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าแนะน า เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ า 
อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ าเป็น
หรือเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติต่อประชาชน (ร่างมาตรา ๒๒)  ตลอดจนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ 
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
(ร่างมาตรา ๒๑) 

(๒) ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 
เมื่อเห็นว่าเป็นกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  หรือเสนอเรื่อง 
ต่อศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ร่างมาตรา ๒๓) 

(๓) ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจก าหนดแนวทางหรือออกระเบียบ
หรือประกาศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการ
แผ่นดินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ าซ้อนกัน แต่ต้องไม่ท าให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณา รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคลซึ่งมาให้
ความเห็นหรือถ้อยค า และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนระเบียบหรือประกาศอ่ืน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ ในการออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณา รวมทั้งระเบียบและประกาศอ่ืนนั้น 
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น หรือเกิดความล่าช้า รวมทั้งต้องไม่เป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควรด้วย (ร่างมาตรา ๒๔) 

(๔) ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องที่ส าคัญจะต้อง
ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน เช่น การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ การปรึกษาหารือร่วมกับองค์กร



 ๓ 

อิสระอ่ืนหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย 
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี หรือการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง การส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งการออกระเบียบ ประกาศ หรือการอ่ืนใด 
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้เป็นไปตามมติหรือต้องได้รับความเห็นชอบ  
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และการอ่ืนใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตกลงร่วมกัน (ร่างมาตรา ๒๖) 

(๕) ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ 
ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น 
ในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการพิจารณา และเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องได้  ทั้งนี้ ต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น (ร่างมาตรา ๒๕) และในกรณี
ที่มีความจ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด ผู้ตรวจการแผ่นดินจะขอให้ส านักงานจ้างบุคคล
หรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการในเรื่องนั้นได้ตามที่จ าเป็น หรือในกรณีที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้ โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องก าหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน (ร่างมาตรา ๒๗) 

๒.๔ การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอ่ืน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า มีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

แต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระ  

ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่เห็นว่าการด าเนินการ
เรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน (ร่างมาตรา ๖)  ส าหรับกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด าเนินการต่อไป และเพ่ือขจัดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกันหารือและวางหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไปด้วย (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสาม) 

๒.๕ การให้ประชาชนแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เมื่ อบุ คคลใดพบเห็ นหรือได้ รับความเดื อดร้อนหรือความไม่ เป็ นธรรม 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ  
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  บุคคลนั้นสามารถแจ้งหรือร้องเรียน 
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด โดยระเบียบดังกล่าวต้องด าเนินการ
โดยมุ่งหมายให้การเสนอเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว  และไม่มีลักษณะ
บังคับให้เปิดเผยตัวตนผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นเรื่องการขอให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน
หรอืความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว (ร่างมาตรา ๒๔ วรรคสอง) และห้ามมิให้ผู้ใด



 ๔ 

เปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจาก
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตาม
หน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล (ร่างมาตรา ๒๘) 

๒.๖ การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๑) หากความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม ว่าบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐเป็นภาระแก่ประชาชน
โดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริง 
หรือด าเนินการอ่ืนใดด้วยความรอบคอบ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ต่อไป เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัด
ความเหลื่อมล้ า อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนโดยไม่จ าเป็น  ทั้งนี้ ก่อนการเสนอแนะดังกล่าวจะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถ และอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย (ร่างมาตรา ๓๒)  

(๒) หากความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานให้รัฐสภาและเผยแพร่  
ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๕) 

๒.๗ การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๑) เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในกรณีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายระยะเวลาได้ 
ไม่เกินหกสิบวัน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยเร็ว โดยให้ถือว่ารายงานของผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ทั้งนี้ 
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่อาจด าเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐนั้นที่จะแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายในก าหนดเวลาข้างต้น และ
ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการไปตามนั้น ในกรณีที่ 
ไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
และให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องด าเนินการไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๓) 



 ๕ 

(๒) เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้มีการขจัด
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลใด ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าเสนอแนะนั้นภายในสามสิบวัน เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ให้แจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบก่อนพ้นก าหนดเวลาสามสิบวันดังกล่าว และให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อยุติโดยเร็วต่อไป เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการไปตามนั้น  ในกรณีที่ ไม่อาจหาข้อยุติ ได้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามที่เห็นสมควร และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๔) 

๒.๘ กลไกการด าเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่เห็นว่าความเดือดร้อนหรือ 
ความไม่เป็นธรรมเรื่องใดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้ด าเนินการดังนี้ (ร่างมาตรา ๓๖) 

(๑) กรณีที่การด าเนินการในเรื่องนั้นมีกฎหมายก าหนดให้มีการร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ไว้แล้ว ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณาด า เนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 

(๒) กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการด าเนินการ
ทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลหรือการด าเนินการทางวินัยในกรณีนั้นด าเนินการต่อไป แต่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
อาจแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบได้ 

(๓) กรณีที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินพิจารณาด าเนินการต่อไป  

๒.๙ เรื่องที่ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา หรือให้สั่งยุติ เรื่อง  
หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๓๗) 

(๑) เรื่องที่เป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่นโยบายนั้นขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือมีผลให้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  

(๒) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง  
หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

(๓) เรื่องท่ีไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๔) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน หรือที่องค์กรอิสระอ่ืน
รับไว้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว 

(๕) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 



 ๖ 

(๖) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 
อย่างเหมาะสมแล้ว  

(๗) เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยสรุปผลการพิจารณาแล้ว เว้นแต่จะปรากฏ
พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

(๘) เรื่องอ่ืนตามมติที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 
๒.๑๐ การตรวจสอบและการรายงานผล 

(๑) ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องแจ้งผลการด าเนินการตามหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือการไม่รับพิจารณาหรือยุติเรื่อง ให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยในกรณีท่ีไม่รับไว้พิจารณาหรือยุติเรื่อง ให้ระบุเหตุผลให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย (ร่างมาตรา ๓๘)  

(๒) ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา โดยอย่างน้อยต้องสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย  
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป แต่ไม่ตัดอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรายงาน 
ให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง เพราะเป็นกรณี
เร่งด่วนหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  ทั้งนี้ ในการจัดท ารายงานดังกล่าวให้
กระท าเป็นการสรุปโดยมิให้ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้องโดยไม่จ าเป็น (ร่างมาตรา ๓๙) 

๒.๑๑ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ก าหนดให้มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้

การบังคับบัญชา ก ากับดูแล และรับผิดชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๔๐) มีหน้าที่
และอ านาจในการรับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุภารกิจและ
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืน รวมทั้ง
อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ศึกษา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
ด าเนินการหรือส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน ในการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติมอบหมาย 
(ร่างมาตรา ๔๑)  โดยมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งตามมติของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ส านักงานขึ้นตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๔๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (ร่างมาตรา ๔๕) 

๒.๑๒ บทก าหนดโทษ 
ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ

ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินในการให้ความเห็น ข้อมูล หรือ
พยานหลักฐานใดแก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตน
ของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๕๕) 



 ๗ 

๒.๑๓ บทเฉพาะกาล 
(๑) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ

ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
บรรดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (ร่างมาตรา ๕๖) 

(๒) ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว่าประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัยว่าประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 
ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่
คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัย  และเพ่ือประโยชน์ในการรับบ าเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๓๑  
ให้ถือว่าการพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออก ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๕๗) และให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามจ านวนที่ยังว่างอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
ค าวินิจฉัย  ส าหรับกรณีที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีที่ ไม่มีประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวุฒิสภา 
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและผู้ตรวจการ
แผ่นดินซึ่งยังอยู่ในต าแหน่งตามมาตรา ๕๖ ประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป (ร่างมาตรา ๕๘) 

(๓) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ถ้าประสงค์จะด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินท าสัญญาจ้างขึ้นโดยให้มี
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินวาระที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการ  
ให้เป็นไปตามมติของผู้ตรวจการแผ่นดินตามแนวทางในการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา  
(ร่างมาตรา ๕๙) 

(๔ ) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับระเบียบ ประกาศ ค าสั่ ง หรือมติ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๖๐) 

(๕) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และบรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงาน



 ๘ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยู่กับบุคคลใด 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๖๑) 

(๖) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้ โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็นของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นสิทธิและประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๒ (๒) ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน (ร่างมาตรา ๖๒) 

(๗) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดตามหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๖๓) 

 
    

 


