
ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ. .... 
 

รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
 

หลักการ 
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

เหตุผล 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๑๓๐ (๕) และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้
มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือก าหนดการ
ได้มา หน้าที่และอ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณา 
และด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องมีการ
กระทบหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
บางประการ และเป็นไปเท่าที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
ร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  

พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

ค าปรารภ 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ....” 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาความต่อเนื่องของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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(มาตรา) 
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มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” หมายความรวมถึง
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานอื่นที่ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการ 
ทางปกครองด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า 
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ และเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้
หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และ
บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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ให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการ 
ทางปกครองด้วย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า 
เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
แต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็น
ประการอ่ืน การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่ง
หนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้
บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตาม
หลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่ง
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศ 
หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืน

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ โดยรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชนเพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบได้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
2. ให้มีมาตรการ กระบวนการ หรือกลไก ในการ
รับทราบข้อมูลจากภาคประชาชน เพ่ือน าไปสู่
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขให้ เป็นรูปธรรม และแจ้งให้ประชาชน
รับทราบผลการตรวจสอบ 
3. สนับสนุนให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูป

บทบัญญัติ ในร่างมาตรา ๕ มีความ
สอดคล้องกับความเห็นในข้อ ๑ แล้ว 

บทบัญญั ติ ในร่างมาตรา ๓๒ ที่ ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้ง
หรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ในกรณี ที่ พบเห็ นหรือเป็ นผู้ ได้ รั บ 
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อันเนื่ องมาจากการไม่ ปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่
และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีกรณี
ที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่
จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ เพ่ือให้
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(มาตรา) 
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ใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
เลขาธิการ มีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด 
ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเลขาธิการก าหนด
โดยท าเป็นประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาและให้ด าเนินการประกาศ
ตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ 
หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือเลขาธิการต้องก าหนดระยะเวลา 
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

 
 

ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป  และร่างมาตรา 
๓๘ ได้ก าหนดให้มีกลไกในการแจ้งผล
การด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย
แล้วนั้น มีความสอดคล้องกับความเห็น 
ในข้อ ๒. แล้ว 

ความเห็นในข้อ ๓ มิใช่การด าเนินการ
ตามร่ างพระราชบัญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. ผู้ตรวจการแผ่นดินควรก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้ชัดเจน 
2. ผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อรับเรื่องร้องทุกข์แล้ว
ต้องด าเนินการโดยพลันและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ด้วย 
 

ร่างมาตรา ๒๔ วรรคสอง ที่ก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินออกระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง 
การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง 
และการพิจารณา ต้องไม่มีลักษณะ 
เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็ น  
เกิดความล่าช้า หรือขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนตามมาตรา ๕ 
วรรคสอง ด้วย  รวมทั้งต้องมีการแจ้ง
ผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ด้วยตามร่างมาตรา ๓๘ จึงมีความ
สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอมาแล้ว 
 

นายชาติศิริ  
ศิริกาญจนพงศ์ 

(ประชาชนทั่วไป) 

ควรก าหนดเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนไว้โดยแต่ละเรื่องให้ ใช้ เวลาไม่ เกิน  
6 เดือน 
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องให้ความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร   
ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีผู้กระท า
การอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง
เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการ
ด าเนินการเรื่องใดท่ีอยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเข้าลักษณะเป็นการ
กระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กร
อิสระอ่ืนด้วย  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรค
สอง ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
เชิญประธานองค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้ 
และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗  ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
 

หมวด ๑ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
 

มาตรา ๘  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวน
สามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการ
สรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน  

(๒) ผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการ
อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
จ านวนหนึ่งคน 

ลักษณะการมีประสบการณ์ และกิจการ
อันเป็นสาธารณะตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด ในการ
ก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการที่จะได้บุคคลที่
มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่ควรจ ากัดเฉพาะกลุ่มข้าราชการเท่านั้น 
แต่ควรเปิดโอกาสให้มาจากกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย 
โดยระบุ คุณ สมบั ติของผู้ ตรวจการแผ่นดิน
เพ่ิมเติมว่า “หรือสาขาอ่ืน” ด้วย  ทั้งนี้ การสรร
หากรรมการในองค์กรอิสระควรพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร
อิสระแต่ละองค์กรเป็นส าคัญ การที่กรรมการใน
องค์กรอิสระมาจากกลุ่มข้าราชการ ย่อมท าให้
ทัศนคติและแนวคิดของกรรมการในองค์กรอิสระ
มีลักษณะแบบราชการ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระจะต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรการเมืองและมีการเสนอบทความหรือ
แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย
ด้วย 
2. ควรลดการผูกขาดการใช้อ านาจรัฐ โดยการ
ก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การโยกย้าย 
สับเปลี่ยนข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ 

ความเห็นในข้อ ๑ ไม่อาจก าหนดไว้ได้
เนื่ องจากจะขัดแย้ งกับบทบัญญั ติ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๒๘ ที่ ก าหนดให้ ผู้ ได้ รั บ 

การสรรหาเป็ นผู้ ตรวจการแผ่นดิน 

ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ เทียบเท่าหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ เทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่ คณะกรรมการ 

สรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
ห้ าปี  จ านวนสองคน และเป็ นผู้ มี
ประสบการณ์ ในการด าเนิ นกิจการ 

อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน 
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

  ความเห็นในข้อ ๒ เป็นข้อเสนอที่ไม่ใช่
การด าเนินการที่จะก าหนดไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. ต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   
2. ควรมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง การ
ปกครอง 
3. การก าหนดให้ต้องด ารงต าแหน่งอธิบดีเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  เป็นระยะเวลาที่นาน
เกินไป ควรก าหนดเป็นไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. มีประสบการณ์การท างานด้านกฎหมาย โดย
เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการ
ประกอบวิชาชีพและประกอบวิชาชีพอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 ปี และ
ได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กร
วิชาชีพ 
5. เคยปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินมาอย่างน้อย 10 ปี  การให้
ภาคเอกชนหรือองค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(NGOs) เข้ามาจะไม่ เข้าใจระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินท าให้ตรวจสอบการบริหาร
ราชการได้ยาก 
6. ไม่ เห็นด้วยกับการบัญญั ติ ให้มาจากผู้ มี
ประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ความเห็นที่ เสนอไม่อาจก าหนดไว้ได้
เนื่องจากจะเป็นการขัดแย้งต่อบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๒๘ ที่ ก าหนดให้ ผู้ ได้ รั บ 

การสรรหาเป็ นผู้ ตรวจการแผ่นดิน 

ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ เทียบเท่าหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ เทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่ คณะกรรมการ 

สรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ห้ าปี  จ านวนสองคน และเป็ นผู้ มี
ประสบการณ์ ในการด าเนินกิจการ 

อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน 
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

และผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็น
สาธารณะเท่านั้น แต่ควรบัญญัติให้เปิดกว้างเป็น
การทั่วไป ทุกคนสามารถสมัครเพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ 
7. ต้องการให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินมากกว่า 3 
คน ขึ้นไป จึงจะเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้
ประชาชน 

มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 
แล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกิน

เจ็ดสิบปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

ก าหนดนิยามและขอบเขตค าว่า “มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์” พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด
หรือคุณลักษณะของ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์”ไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้คณะกรรมการ 
สรรหามีกรอบและแนวทางที่ชัดเจนในการ
พิจารณ าเพ่ือคัดสรรบุ คคลให้ มาท าหน้ าที่
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

การก าหนดนิยามและขอบเขตค าว่า 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
ไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ เนื่องจากเป็น
ค าที่มีความหมายตามความหมายทั่วไป
อยู่ แล้ ว และการพิจารณาว่ าผู้ ใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ต้องพิจารณา
จากข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลเป็น
กรณีๆ ไป และควรให้คณะกรรมการ
สรรหาสามารถก าหนดกรอบและ
แนวทางในการพิจารณาคัดสรรบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวได้อยู่แล้ว 

มาตรา ๑๐  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ด ารงต าแหนง่ในองค์กรอิสระใด 

(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น

บุคคลล้มละลายทุจริต 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. ไม่เป็นผู้ฝักใฝ่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง ไม่ เป็นสมาชิกพรรคการเมือง และเป็น
บุคคลที่รักความยุติธรรม 
2. ต้องไม่เคยท าผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยทุกระดับความผิด 
 

บทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๐ มีความ
สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอมาแล้ว 
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(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  

(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวช 

(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  

(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ 

(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขัง
อยู่โดยหมายของศาล 

(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษา
อันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่า
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท า
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ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็น
ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่า
ด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่า
กระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกา
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มี
พฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิด
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ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  

(๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปี
ก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า 

(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้าง
หุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
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(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 

มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหา 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
กรรมการ 

(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 

(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น
กรรมการ 

(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระที่มิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่งตั้งจาก 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ และ 
ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการด าเนินการแตง่ตั้งบุคคลตาม (๔) 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่
ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการเสนอชื่อบุคคล 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
คณะกรรมการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระ 
ในแต่ละองค์กร โดยเฉพาะกรรมการสรรหาที่มา
จากบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้ง จ านวน 5 คน 
ให้มีความชัดเจนว่าต้องเป็นคณะกรรมการชุด
เดียวกัน บุคคลเดียวกัน หรือต่างบุคคลกัน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็น
กรรมการสรรหาไว้ล่วงหน้าในการท าหน้าที่
ดังกล่าว 

บทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๑ ได้ก าหนด
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกกรรมการ
สรรหาซึ่ งเป็นบุคคลที่ องค์กรอิสระ
แต่งตั้งไว้แล้ว รวมทั้งได้ก าหนดไว้โดย
ชัดเจนแล้วว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
มาตรา ๑๑ (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการ
สรรหาในคณะกรรมการสรรหาส าหรับ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอ่ืน 
ในขณะเดียวกันมิได้ จึงสอดคล้องกับ
ความเห็นที่ได้เสนอมาแล้ว 
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ซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคล 
ซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
เข้าใจในภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน   
ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา 
ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี   
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการ
คัดเลือกเกินสองคน ให้น าเฉพาะคนที่ได้
คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมาลงคะแนนใหม่  
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุ
ให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเกินสองคน  
ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซ่ึงได้คะแนนเท่ากันนั้น
จับสลากเพ่ือให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 
สองล าดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนน
ครั้งหลังนี้ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กร
อิสระ แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม ่
โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่
ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 
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ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) 
มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลา
การคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอ
ชื่อ ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้ โดยใน
ระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระ
การด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่
ต้องสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ และให้
กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ  
หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา
ตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการ
สรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

มาตรา ๑๒  ในการสรรหาผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ
เพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง 
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมี
พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่
มีความเหมาะสมทั่วไป ซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้ าที่ และมี
พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สั งคม เพ่ื อมาท าหน้ าที่ ผู้ ต รวจการแผ่ นดิ น

บทบัญญั ติ ร่ างมาตรา ๑๒ มีความ
สอดคล้ องกั บ ความ เห็ น ในข้ อ  ๑  
ที่เสนอมาแล้ว 
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สังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการ
สรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความ
เหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น  และเพ่ือประโยชน์แห่ง
การนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการ
สัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม  
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย   

ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดย
เปิดเผย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนน
เสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของคณะกรรมการสรรหา  

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตาม
วรรคสาม หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้อง
สรรหา ให้มีการลงคะแนนใหม่ส าหรับ 
ผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ในกรณีที่การ
ลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตาม
จ านวนที่จะต้องสรรหา ให้ด าเนินการสรรหา
ใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ โดยผู้ซึ่งไม่ได้
รับการสรรหาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาใน
ครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

นอกจากการประกาศรับสมัครให้ เกิดความ
ชัดเจน 
2. ก าหนดนิยามและขอบเขตค าว่า “มีความ
รับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญ ในการปฏิบัติ
หน้าที่และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่าง
ที่ ดีของสั งคม” รวมทั้ งก าหนดตัวชี้ วัดหรือ
คุณลักษณะของบุคคลที่มาท าหน้าที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินให้มีความชัดเจน 
3. ก าหนดนิยามและขอบเขตค าว่า “บุคคลที่มี
ค ว าม เห ม าะส ม ทั่ ว ไป ”  ให้ ชั ด เจน และมี
รายละเอียดมากเพียงพอว่าหมายถึงบุคคล
ประเภทใด หรือมีคุณสมบัติอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้
คณะกรรมการสรรหามีกรอบและแนวทางที่
ชัดเจนในการจัดสรรบุคคลที่จะมาท าหน้าที่
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ความเห็นตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่เสนอ
มานั้น คณะกรรมการสรรหาสามารถ
ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
พิจารณาคัดสรรเพ่ือให้ได้บุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติดังกล่าวไว้อยู่แล้ว และจะมี
ความยืดหยุ่นเหมาะกับกระบวนการ 
สรรหาที่มีการก าหนดคุณสมบัติในเรื่อง
ต่ าง ๆ มากกว่ าการให้ นิ ยามไว้ ใน
กฎหมาย 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

ต้องการให้ที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินมาจาก
การสมัครเข้ามามากกว่าให้สมาชิกวุฒิสภาเลือก
เข้ามา 
 

บทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๒ ก าหนดขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๗ วรรคสอง 
ประกอบกับมาตรา ๒๐๓ วรรคหก  
ที่ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
โดยจะมาจากการประกาศรับสมัคร 
หรือการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความ
เหมาะสมทั่วไปได้ด้วย จึงสอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอมาแล้ว  ส่วนกรณีที่
ต้องเสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
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 นั้น เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ต้อง
กระท า 

มาตรา ๑๓  ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ 
ผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ด าเนินการสรรหา
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภา
เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการ
สรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว 
หากเป็นกรณีท่ีประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้น
จากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังด ารง
ต าแหน่งอยู่ ถ้ามี เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีท่ีผู้ซึ่งวุฒิสภาให้
ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหา 
แต่เมื่อรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังด ารง
ต าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ านวนถึงสองคน ก็ให้
ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ และเมื่อโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้ตรวจการ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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แผ่นดินด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป
พลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าผู้ตรวจการ
แผ่นดินประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าท่ีมี
อยู่ และให้ด าเนินการสรรหาเพ่ิมเติมให้ครบ
ตามจ านวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ในการสรรหาเพ่ิมเติมตามวรรคสาม  
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
สรรหาชุดเดิมเป็นผู้ด าเนินการ 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑4  ผู้ได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินโดยที่ยังมิได้
พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ 
(๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) 
อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิก
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธาน
วุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน า
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  ในกรณีท่ีไม่ได้แสดงหลักฐานภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ 
และให้ด าเนินการสรรหาใหม่ และให้น าความใน
มาตรา ๑๓ วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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มาตรา ๑5  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
หรือผู้ไดร้ับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็น
ที่สุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการ 
สรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหา
ก าหนด 

การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดย
เปิดเผย 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการ
สรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะ
พิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

มาตรา ๑6  ให้ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอ่ืนตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด 
แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้เป็นรายครั้ง
ที่มาประชุมในอัตราไม่ต่ ากว่าอัตราสูงสุดที่ทาง
ราชการเคยก าหนดส าหรับคณะกรรมการ 
คณะหนึ่งคณะใด 

ไมม่ีผู้เสนอความเห็น  
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มาตรา ๑7  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระ
การด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีทีผู่้ตรวจการแผ่นดินพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่พ้น
จากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่แทน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

มาตรา ๑8  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือ

มาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา ๑๐  

เมื่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจาก
ต าแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้พ้นจาก
ต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 

ในกรณีที่มีปัญหาว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใด
พ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม ่ 
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งอาวุโสสูงสุด
ท าหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ในระหว่างที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ แต่ถ้ามผีู้ตรวจการแผ่นดินเหลืออยู่
เพียงคนเดียว จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๒6 ไม่ได้ เว้นแต่กรณีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนและหากไม่ด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
รา้ยแรง 

ในกรณีทีผู่้ตรวจการแผ่นดินจะพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหา
ผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ก่อนวันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครบวาระ แต่ถ้า
ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ให้ด าเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลง 
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มาตรา ๑9  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐาน
ตามสมควรว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดพ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑8 (๒) หรือ (๓) ให้
เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธาน
กรรมการสรรหาภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
การร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัยให้ถือ
เสียงข้างมาก ในกรณีท่ีมีเสียงเท่ากันให้
ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพ่ิมข้ึน 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

มาตรา 20  ในกรณีทีผู่้ตรวจการแผ่นดิน
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและ
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง 
และมีผู้ตรวจการแผ่นดินเหลืออยู่ไม่ถึงสองคน  
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครอง
สูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ตรวจการ
แผ่นดินท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เป็นการชั่วคราวให้ครบสามคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินได้
จนกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินที่ตนท าหน้าที่แทน
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้ด ารงต าแหน่งแทน  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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มาตรา ๒1  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่
และการใช้อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินต้อง
เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และ
ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม  ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเข้ารับการศึกษาหรือ
อบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่
เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีมติให้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

มาตรา ๒2  ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่
และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ 
บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความ 
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่
ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่า 
มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. จ านวน 45 คน เชื่อว่าการเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและไม่เป็นธรรมได้ 
2. จ านวน 13 คน ไม่เชื่อว่าการเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและไม่เป็นธรรมได้ 
3. จ านวน  66 คน เห็ นด้ วยกับการที่ ร่ าง
รัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่
และอ านาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ งาน ใด  ๆ  บรรดาที่ ก่ อ ให้ เกิ ดความ
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 

ความเห็นตามข้อ ๑-๖ เกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๒๒ นั้น 
เห็นว่า การก าหนดหน้าที่และอ านาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นกรณีที่ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๓๐  

ความเห็นตามข้อ ๗ ไม่อาจก าหนดได้
เนื่องจากจะขัดแย้งกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ ที่บัญญัติให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์ กรอิสระ
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ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึง 
การที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
ของรัฐธรรมนูญ 

(๔) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายอ่ืน 

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมุ่งหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ค าแนะน า เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ า 
อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียม
กัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่
จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน  

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒)  
หากเป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป  
และเพ่ือขจัดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 

หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกิน
สมควรแก่เหตุ 
4. จ านวน 3 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 3 
5. จ านวน  63 คน เห็ นด้ วยกับการที่ ร่ าง
รัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่
และอ านาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบ
ถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ จะมีส่วน
ช่วยในการสนับสนุนการใช้สิทธิของประชาชน
และชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ 
รวมตลอดทั้ ง ฟ้ องร้อ งหน่ วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 
6. จ านวน 8 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 5 เพราะ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ เป็นเชิงนโยบาย การ
ติดตามตรวจสอบว่าปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตาม
นโยบายหรือไม่เป็นเรื่องยาก 
7. เสนอให้น ามาตรา 279 และ มาตรา 280 
ขอ งรั ฐ ธ รรม นู ญ แห่ ง ร าช อ าณ าจั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2550 มาบัญญัติ 
8. จ านวน 22 คน เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามที่ร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติมีความเหมือนกัน
กับการไม่ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรือปฏิบั ติ
นอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 

ร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ขึ้น และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ใช้
บั งคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย 

ความเห็นตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ซึ่งเป็น
ประเด็นเกี่ ยวกับความซ้ าซ้อนของ
หน้ าที่ และอ านาจของผู้ ตรวจการ
แผ่ นดิ นและคณ ะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาตินั้น ร่างมาตรา ๖ 
และร่ างมาตรา ๒๒ วรรคสาม ได้
ก าหนดกลไกให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมี
ป ระสิ ทธิ ภ าพและไม่ ซ้ าซ้ อนกั น  
ส าหรับการด าเนินการในกรณีที่ เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นั้น ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด าเนินการต่อไป และเพ่ือขจัด
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกันหารือ
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกันหารือและวาง
หลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไปด้วย 

 
 
 
 
 
 

9. จ านวน 48 คน เห็นว่าต่างกัน เพราะการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายจะเน้นไปที่ตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ แต่กรณีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการโดย
เอกชนอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม
และละเมิดอนุสัญญาต่างประเทศก็จะเป็นเรื่อง
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิมนุ ษยชน  อีกทั้ งก ารละ เมิ ด 
สิทธิมนุษยชนเป็นลักษณะการละเมิดต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวแต่การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายในบางกรณี อาจไม่ ใช่ การละเมิ ด 
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

และวางหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการต่อไปด้วยแล้ว 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

ควรน ามาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของฝ่ายการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องไป
บังคับใช้กับข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ใช้อ านาจรัฐด้วย เนื่ องจากข้าราชการและ
พนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ เป็ นผู้ ใช้ อ านาจรัฐตาม
นโยบายของฝ่ายบริหารเช่นกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของฝ่าย
การเมือง ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี
มาตรฐานเดียวกัน 

บทบัญญั ติ ในร่ างพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดกลไก
ในการใช้บังคับทั้งแก่หน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นที่เสนอมาแล้ว 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เพ่ิมข้อความค าว่า “หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นด้วย 
 

บทบัญญัติในร่างมาตรา ๒๒ (๔) ได้
ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่
และอ านาจอ่ืนตามที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่นแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอมาแล้ว 
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒3  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
มาตรา ๒๑ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ 
ศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ
ศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ าซ้อน

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ให้ ใช้ถ้อยค าว่า “ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการ
แผ่นดินจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
แทนก็ได้ แล้วรายงานต่อผู้ บังคับบัญชาเพ่ือ
น าเสนอประธานผู้ ต รวจการแผ่ นดิ นหรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยต่อไปตาม

บทบัญญัติร่างมาตรา ๒๔ (๒) และร่าง
มาตรา ๓๒ วรรคสาม ที่ ก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเบื้ องต้นเพ่ือรายงานต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามระเบียบที่ออก
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(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

กัน แต่ต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๒) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการแจ้ง การร้องเรียน การ
แสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณา รวมทั้ง
ระเบียบเกี่ยวกับการมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๓) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของ
บุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค า และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๔) ออกระเบียบหรือประกาศอ่ืนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

การออกระเบียบตาม (๒) และ (๔) ต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น 
เกิดความล่าช้า หรือขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องไม่เป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนเกินสมควร หรือมีลักษณะ
เป็นการมุ่งหมายที่จะกล่าวหาหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และในส่วนที่เกี่ยวกับ
การแจ้งหรือการร้องเรียน ต้องด าเนินการโดย
มุ่งหมายให้การเสนอเรื่องต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว และไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ ตรวจการแผ่นดิน
ก าหนด” 

ตามมาตรา ๒๔ (๒ ) ก็ ได้  มี ความ
สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอมาแล้ว 
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(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่เป็นเรื่องการขอให้ขจัด
หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น
ธรรมให้แก่ผู้ร้องเรียนเป็นการเฉพาะตัว  
ซึ่งจ าเป็นต้องทราบตัวบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการ
ติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการด าเนินการ  

มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจดังต่อไปนี้  
ซึ่งต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 
ให้ความเหน็ในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค า 
หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ 
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณี
ทีเ่คหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไป
ได้เมื่อมีหมายของศาล 

 
 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

กรณีให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงนั้น ให้ใช้
ถ้อยค าว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา .. (..) 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการ
แผ่นดินจะมอบหมายให้ เลขาธิการหรือรอง
เลขาธิการ เป็นผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือเพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของ
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ตรวจการ
แผ่ น ดิ น ก็ ได้ ต ามหลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด” 
 

บทบัญญัติในร่างมาตรา ๒๕ สอดคล้อง
กับความเห็นที่เสนอมาแล้ว 
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการแทนผู้ตรวจการแผ่นดินได้  เว้นแต่
การออกค าสั่งตาม (๑) ให้มอบหมายได้เฉพาะ
เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

ในการด าเนินการตาม (๒) ให้ด าเนินการ
ต่อหน้าผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่  
หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าว
ไม่ได้ ก็ให้ด าเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่าง
น้อยสองคนซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน  
ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่  
หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก 

มาตรา ๒๖  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน 

(๑) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) การปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระ
อ่ืนหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม 

(๓) การเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายตามมาตรา ๒๒ (๑) 

 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เพ่ิมข้อความว่า “และหากผู้ตรวจการแผ่นดิน
เหลืออยู่สองคน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่เหลืออยู่
ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันได้” เพ่ือให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติงาน
ได ้

ร่างมาตรา 1๘ วรรคห้า ได้ก าหนดให้ 
ในระหว่างที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจาก
ต าแหน่ งก่อนวาระ และยังไม่มีการ
แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินแทนต าแหน่ง
ที่ ว่าง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามี
ผู้ตรวจการแผ่นดินเหลืออยู่ เพียงคน
เดียว จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่
ตามร่างมาตรา ๒๖ ไม่ได้ เว้นแต่กรณี 
มีความจ าเป็ นเร่ งด่ วนและหากไม่
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะก่อให้เกิด
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

(๔) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
ตามมาตรา ๒๒ (๓) 

 
(๕) การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

หรือศาลปกครองตามมาตรา ๒๓  
(๖) การรายงานการไม่ปฏิบัติตาม

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หรือการส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๙ 

(๗) การส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามมาตรา ๓๖ (๓) 

(๘) การออกข้อก าหนดทางจริยธรรมตาม
มาตรา ๔๓ 

(๙) การก าหนดคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญของเลขาธิการอันจะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส านักงานตาม
มาตรา ๔๕ 

(๑๐) การก าหนดกิจการที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
มาตรา ๔๘ 

 

ความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงสอดคล้อง
กับความเห็นที่เสนอมาแล้ว 
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

(๑๑) การเสนองบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา ๔๙ และการให้ความเห็นชอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งการอนุมัติ
การใช้จ่ายเงินของส านักงานตามมาตรา ๕๐ 

(๑๒) การพิจารณาการรับทรัพย์สินที่อาจ
มีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส านักงานตามมาตรา ๕๑ 

(๑๓) การออกระเบียบ ประกาศ หรือการ
อ่ืนใดที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้เป็นไปตามมติหรือต้องได้รับความ
เห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๑๔) การอ่ืนใดที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตกลง
ร่วมกัน 

มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องได้ข้อมูล
หรือมีการศึกษาเรื่องใด ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
จะขอให้ส านักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการในเรื่องนั้นได้
ตามท่ีจ าเป็น หรือในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวแทนก็ได้ โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพที่จะเกิดข้ึน  ทั้งนี้ ก่อนการ
จ้างหรือแต่งตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องก าหนด
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน   

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทน 
ของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และวิธีปฏิบัติงาน
ของอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด  

มาตรา ๒๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูล
อันท าให้สามารถระบุตัวตนของ ผู้แจ้ง  
ผู้ร้องเรียน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้มา
เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือ
ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 

ผู้จัดท าและเผยแพร่รายงานตามมาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๓๙ หากได้กระท าโดยสุจริต  
ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา  
ทางปกครอง หรือทางวินัย 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

ในการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจ
ราชการของรัฐ และองค์กรอิสระที่ เกี่ยวข้อง
จะต้องท าหน้าที่อย่างจริงจัง เพ่ือให้ข้าราชการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ ใช้อ านาจของรัฐทุก
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย หากข้าราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

ร่ างมาตรา ๒๒ ได้ ก าหนดให้ การ
ด าเนิ นการตามหน้ าที่ และอ านาจ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมุ่งหมายที่
จะส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าแนะน า 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งในร่างมาตรา ๓๓ 
ร่างมาตรา ๓๔ ได้ก าหนดกลไกการ
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หรือแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย หรือแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีโทษตามกฎหมายในอัตราสูงสุด 
 

ด าเนินการในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
หรื อเจ้ าหน้ าที่ ไม่ ด าเนิ นการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควรไว้แล้ว 

นายชาติศิริ  
ศิริกาญจนพงศ์ 
(ประชาชนทั่วไป) 
 

ควรมีบทลงโทษผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบและบั งคับ ใช้กฎหมาย
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
อ่ืนด้วยอยู่แล้ว 

งานสัมมนาที่รัฐสภาเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ต้อง
ได้รับโทษทางอาญาตามมาตรา 157 แห่ ง
ประมวลกฎหมายอาญาคือ ระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 ,000 
บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความเห็นที่เสนอมาเป็นกลไกการบังคับ
ใช้ประมวลกฎหมายอาญาโดยทั่วไป 
ซึ่ งไม่ จ าเป็ นต้ องก าหนดไว้ ในร่ าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๐  เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น และให้ได้รับเบี้ยประชุม 
เป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเงินค่ารับรอง
เหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 
เงินประจ าต าแหน่งของประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณี 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
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มาตรา ๓๑  ผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึงด ารง
ต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
ตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น  

ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๐ คูณด้วย
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็น
หนึ่งปี 

สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิ
เฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตก
ได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการ
ตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือใน
การปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่าของ
บ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

หมวด ๒ 
การด าเนินการตามหน้าที่ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  

 

มาตรา ๓๒  เมื่อความปรากฏต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมี 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

1. จ านวน 57 คน เห็นด้วยที่จะต้องท างานใน
ลักษณะของการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ

ความเห็นตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๑๑ 
เกี่ ยวกั บแนวทางการท างานของ
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ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม ว่าบุคคลใด
ไดร้ับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นภาระแก่ประชาชน 
โดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ให้เป็น
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องแสวงหา
ข้อเท็จจริง หรือด าเนินการอ่ืนใดด้วยความ
รอบคอบ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมนั้น หรือปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ 
ขจัดความเหลื่อมล้ า อ านวยประโยชน์ให้แก่
ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน   และลดภาระท่ี
เกิดข้ึนกับประชาชนโดยไม่จ าเป็น 

ก่อนการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหารือร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ความสามารถ และอุปสรรคของหน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการตามแนวทาง 
ที่เสนอแนะประกอบด้วย 

2560 และเป็นไปแบบกัลยาณมิตรกับหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนก่อนที่จะด าเนินการใช้อ านาจอย่าง
เป็นทางการตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ 
2. จ านวน 12 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 1 เพราะ
จะเกิดการช่วยเหลือสมยอมกัน ท าให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐ ท าให้อ านาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินหย่อนยานไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีความเป็นกลาง 
3. จ านวน 61 คน เห็นด้วยที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถที่จะใช้ดุลพินิจหยิบยกเรื่องที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเห็นว่าได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
ก่อให้ เกิดความไม่ เป็นธรรมแก่ประชาชนอัน
เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้น
พิจารณาได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องมีการร้องทุกข์
หรือร้องเรียนจากประชาชน  
4. จ านวน 9 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 3  เพราะ
อาจท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจมากเกินไป 
5. จ านวน 50 คน เห็นด้วยที่ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจในการก าหนดมาตรการชั่วคราว
หรือวิธีการชั่วคราว เพ่ือคุ้มครองความเดือดร้อน
หรือความ ไม่ เป็ น ธรรมที่ ป ระชาชน ได้ รั บ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
นั้ น  ร่ างพระราชบัญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ได้ ก าหนดกลไกโดย 
มุ่ งหมายที่ จะก าหนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนต้อง
เป็นไปในลักษณะกัลยาณมิตร เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือในการช่วยกันขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อนเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศ 

ความเห็นตามข้อ ๓ และข้อ ๔ เกี่ยวกับ
อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนให้แก่
ป ระช าช น  โด ย ร่ า งม าต รา  ๓ ๒ 
ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้มีผู้แจ้ง
หรือผู้ร้องเรียน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ใน
การขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐ
ปฏิ บั ติ ต่ อประชาชนและอ านวย
ประโยชน์ ให้ แก่ ป ระชาชนอย่ าง
ทัดเทียมกัน  

ความเห็นตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๘ 
เกี่ยวกับอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้นเพ่ือรายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
ระเบียบที่ออกตามมาตรา ๒๔ (๒) ก็ได้ 

 

เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ
นอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
6 . จ าน วน  1 9  คน  ไม่ เห็ น ด้ วยกั บ ข้ อ  5  
เนื่องจากเป็นอ านาจของศาลซึ่ งผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นเพียงผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มี
อ านาจในการลงโทษ และศาลปกครองมีอ านาจ
พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวและไต่
สวนฉุกเฉินอยู่แล้ว 
7 . ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ควร เป็ น พ่ี เลี้ ย งให้
ป ระช าชน ใน กรณี ที่ ป ระช าช น ไม่ รู้ ว่ า จ ะ
ด าเนินการฟ้องร้องอย่างไร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ฟ้องร้องแทนเนื่องจากว่าถ้าเป็นการกลั่นแกล้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้กลั่นกรองก่อน 
8. ควรมีอ านาจที่ จะชะลอการบั งคับตาม
กฎหมายหรือให้คุ้มครองชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 
วัน เพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบ 
สอบสวนให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าผู้ร้องหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นฝ่ายผิด 
9. จ านวน 21 คน เห็นด้วยที่ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการ
กระท าของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
10. จ านวน 49 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 9 เพราะ

ในการก าหนดมาตรการชั่วคราวหรือ
วิธีการชั่วคราวนั้น ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ ได้ก าหนด
กลไกดังกล่าวไว้ เนื่องจากเป็นกรณีที่
อยู่ในหน้าที่และอ านาจของศาลหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่
และอ านาจในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และ
ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นก็ มี หน้ าที่ และ
อ านาจที่จะแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าว
ด าเนินการตามหน้าที่ได้ด้วยแล้ว 

ความเห็นตามข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ 
เกี่ ยวกับการให้ ผู้ ตรวจการแผ่นดิ น
ด าเนินการฟ้องร้องนั้น ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจด าเนินการ
ฟ้ องร้ องแทนประชาชน เนื่ องจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวม
มากกว่าการแก้ไขทุกข์ของรายบุคคล  
แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เห็นว่าความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น
ธรรมเรื่องใดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นราย
กรณี หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่จะขจัด
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ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่
เป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดิน
จ าต้องอาศัยการยอมรับและต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การบัญญั ติ ให้ ผู้ ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
ฟ้องร้องแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
จะท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องกลายเป็นคู่กรณี
กับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่
สมควร 
11. การด าเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ควรกระท าอย่างเป็นมิตร ไม่ควรใช้บุคลากรมาก
เกินความจ าเป็น 

ความเดือดร้อนหรืออ านวยความเป็น
ธรรมได้ตามหน้ าที่ และอ านาจของ
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ นั้ น อ ยู่ แ ล้ ว  
ให้ด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐ
นั้นพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไปได้ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

1. ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจในการ
ก าหนดวิธีการชั่ วคราวให้ ระงับการกระท า
ฟ้องร้องคดีแก่เจ้าหน้าที่กระท าการไม่ชอบด้วย
กฎหมายรวมทั้งการก าหนดบทบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียนหรือพยานที่มาให้ข้อเท็จจริงกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 
2. ก าหนดโครงสร้าง กฎเกณฑ์และมาตรการ
ลงโทษ กรณีใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐของประชาชน โดยประชาชน 
ผู้ร้องเรียนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่ในพ้ืนที่อัน
เป็นมูลเหตุของการร้องเรียน และหากหน่วยงาน
ของรัฐที่ถูกร้องเรียนไม่ได้กระท าผิดตามที่มีการ
ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้องได้รับโทษตามที่

ความเห็นตามข้อ 1 เกี่ยวกับอ านาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการก าหนด
มาตรการชั่วคราวหรือวิธีการชั่วคราว
นั้ น  ร่ างพระราชบัญญั ติ ประกอบ
รั ฐธรรมนู ญ นี้ ไม่ ได้ ก าหนดกลไก
ดังกล่าวไว้ เนื่องจากเป็นกรณีที่อยู่ใน
หน้ าที่ แ ละอ าน าจของศาล ห รื อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่
และอ านาจในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และ
ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นก็ มี หน้ าที่ และ
อ านาจที่จะแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าว
ด าเนินการตามหน้าที่ได้ด้วยแล้ว 
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กฎห มายก าหน ด  ทั้ งนี้  เพ่ื อป้ อ งกั น ไม่ ให้
ประชาชนร้องเรียนและฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
3. เสนอประเด็นการปฏิรูปที่ควรจะบัญญัติไว้ใน
กฎหมายเกี่ ยวกั บ มาตรการและกลไกที่ มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไก
ในการส่งเสริมประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้ เบาะแส 
ต าม ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใน ร่ า งรั ฐ ธ รรม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... (ฉบับผ่ าน
ประชามติ) ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
มาตรา 62 และมาตรา 278 

ความเห็ นตามข้ อ 2 เกี่ ยวกับการ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนร้องเรียนและ
ฟ้องร้องหน่ วยงานของรัฐโดยไม่ มี
เหตุผลอันสมควรนั้น ร่างมาตรา ๒๔ 
วรรคสอง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแจ้งหรือการร้องเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก าหนดไว้แล้ว และหากเป็นการร้องเรียน
โดยใช้สิทธิไม่สุจริต ร่างมาตรา ๓๗ (๕) 
ก็ได้ก าหนดไว้แล้วว่ามิให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา 
หรือให้ยุติเรื่อง ส่วนกรณีที่ผู้ร้องเรียน
น าความอันเป็นเท็จมาร้องเรียนอาจ
ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ ที่ ก าหนดว่า ผู้ ใดแจ้ง
ข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  
ซึ่ งอาจท าให้ ผู้ อ่ื นหรื อประชาชน
เสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ความเห็ นข้อ ๓ สอดคล้องกับร่าง
มาตรา ๓๔ที่ ให้ ประชาชนเข้ ามา 
มีส่วนร่วมในการแจ้งหรือร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีที่พบเห็น
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หรือเป็นผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการ 
ไม่ปฏิบั ติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ
นอกเหนื อหน้ าที่ และอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือมีกรณีที่ การ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น
หรือเกินสมควรแก่เหตุด้วยแล้ว 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. ควรมีศูนย์บริการประชาชนที่ท าเนียบรัฐบาล 
2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรมีห้องไว้ให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
3. เสนอให้มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่
ต่างจังหวัดหรือประจ าภาค เพราะจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ร่างมาตรา ๒๔ (๒) ได้ก าหนดกลไกให้
ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นสามารถออก
ระเบี ยบเกี่ ยวกับการแจ้ งหรือการ
ร้องเรียนซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
สร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น เกิดความ
ล่าช้า รวมทั้งต้องไม่เป็นการสร้างภาระ
แก่ประชาชนเกินสมควร และต้อง
ด าเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอ
เรื่องต่อผู้ ตรวจการแผ่นดินเป็ นไป
โดยสะดวกและรวดเร็ว จึงไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดให้มีศูนย์บริการ หรือส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ต่างจังหวัดหรือ
ประจ าภาคแต่อย่างใด 

มาตรา ๓๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๒ 
วรรคสอง เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้มี

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

ก าหนดให้การใช้อ านาจและการท าหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินควรมีลักษณะเบ็ดเสร็จ

ร่ า งพ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รั ฐธรรมนู ญ นี้ ได้ ก าหนดกลไกให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องปรึกษาหารือ
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การปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชน 
โดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ให้
หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในกรณีมีเหตุจ าเป็น 
ไม่อาจแก้ไขได้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  
จะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้เมื่อได้แจ้งให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบแล้ว โดยจะขยายเวลา
ได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้วหน่วยงานของรัฐนั้นยังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอันท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจโดยเร็ว โดยให้ถือว่ารายงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นส านวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
เห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ไม่อาจด าเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็น

เด็ดขาดและเป็นที่สุดสามารถเข้าไปด าเนินการ
จัดการและแก้ไขข้อบกพร่องรวมทั้งการสั่งการ
หรือลงโทษผู้กระท าความผิดที่ไม่ปฏิบัติตาม 
ค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ 
 

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐก่อนมีการ
เสนอแนะ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
ไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่มี เหตุ อัน
สมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันท า
ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้ง
ให้ ค ณ ะก รรม ก าร ป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ
เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
โดยเร็ ว โดยให้ ถื อว่ ารายงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นส านวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่การ
จะก าหนดให้ ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ น 
มี อ าน าจ เบ็ ด เสร็ จ เด็ ดขาด เพี ยง 
องค์ กรเดี ยว ไม่ สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากจะเป็นการขัดหรือแย้งกับ
หน้ าที่ และอ านาจของผู้ ตรวจการ
แผ่นดินและองค์กรอ่ืนตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

เดิมก าหนดหลักการว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจ
เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อรัฐสภาต่อไป” ควร

ความเห็นที่เสนอสอดคล้องกับถ้อยค า 
ที่ ใช้ ในร่างมาตรา ๒๒ (๑) และร่าง
มาตรา ๓๓ แล้ว 
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หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นที่จะแจ้งให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง และปรึกษาหารือร่วมกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค
นั้นโดยเร็ว และเมื่อได้ข้อยุติประการใดให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการไปตามข้อยุตินั้น   
ในกรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติได้ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร  และให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับกับการด าเนินการตามข้อยุติหรือตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในหลักการดังกล่าวเป็นดังนี้ 
“ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอแนวทางในการ
ปรับป รุ งห รื อแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม กฎ หมาย  กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หรือมติคณะรัฐมนตรี ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป” 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. ควรให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ก าหนดบทลงโทษตามความเหมาะสมต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนและสมควรแก่เหตุ 
2. จ านวน 57 คน เห็นด้วยในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการตาม
ข้ อ เสน อแน ะของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น  ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
3. จ านวน 14 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 2 เพราะ
เมื่อไม่มีสภาพบังคับ ข้อเสนอแนะก็เป็นเพียง
นามธรรมที่ไม่มีใครใส่ใจหรือปฏิบัติตาม ควรเพ่ิม
อ านาจในการบังคับการให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย หากไม่
ปฏิบัติตามควรมีบทลงโทษ     

ความเห็นตามข้อ 1 ไม่สอดคล้องกับ
หน้ าที่ และอ านาจของผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน ซึ่งการจะก าหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียง
องค์ กรเดี ยวไม่ สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากจะเป็นการขัดหรือแย้งกับ
หน้าที่และอ านาจศาลและองค์กรอ่ืน
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ความเห็นเกี่ยวกับสภาพบังคับในกรณีที่
ห น่ วย งาน ของรั ฐ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น 
ร่ างพระราชบัญญั ติ ประกอบนี้ ได้
ก าห น ด ก ล ไก ไว้ แ ล้ ว ว่ า  ก รณี ที่
หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอันท าให้เกิดความเสียหายแก่

นายศิริชัย เจสดุ 
(ประชาชนทั่วไป) 

ควรมีบทลงโทษกับหั วหน้ าหน่ วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินภายในเวลาที่ก าหนด ไม่ใช่ว่า
เมื่อไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีโทษ แค่ให้รายงานไปที่
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นายกรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเท่านั้น เพ่ือไม่ให้
หน่วยงานใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงที่จะ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชน แต่หากหน่วยงาน 
เห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ไม่ถูกต้อง ไม่ เป็นธรรม ก็ให้ยื่นอุทธรณ์หรือ 
ยื่นฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อศาลปกครองได้ 

ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินแจ้งให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
ทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจโดยเร็ว โดยให้ถือว่ารายงาน 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นส านวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้
ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น
ธรรมแก่บุคคลใด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าเสนอแนะนั้น
ภายในสามสิบวัน เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเห็นว่าการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง  
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้แจ้งให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบก่อนพ้นก าหนดเวลา
สามสิบวันดังกล่าว และให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือหาข้อยุติโดยเร็วต่อไป และให้น าความใน
มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เนื่องจากข้าราชการในพ้ืนที่ถูกนักการเมื อง
ท้องถิ่นครอบง า 
2. ควรมีอ านาจสอบสวนทางวินัยเองได้โดย 
ไม่ต้องอาศัยคณะกรรมการในหน่วยงานที่มี
ปัญหาเพราะอาจช่วยกันและล่าช้าหรือให้อ านาจ
ออกมาตรการเร่งด่วน 
 

ความเห็นข้อ 1 เป็นปัญหาทางปฏิบัติ 
อย่ างไรก็ ดี  ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดกลไก
และมาตรการเพ่ือให้เกิดหน่วยงานของ
รัฐปฏิบั ติ ให้ เป็ นตามข้อเสนอแนะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยแล้ว 

เพ่ื อมิ ให้ ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อ ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินซ้ าซ้อนกับอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรอ่ืน  ดังนั้น ร่างมาตรา 
๓๖ จึงก าหนดให้ในกรณีที่เป็นเรื่องที่
อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่จะขจัดความเดือดร้อนหรือ
อ านวยความเป็นธรรมได้ตามหน้าที่และ
อ านาจของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 
ให้ ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ น ส่ งเรื่ องให้
หน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณาด าเนินการ
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ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป แต่อย่างไร
ก็ดี  หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า 
เพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการ
แก้ไขกฎหมาย กฎ หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว
อย่างเป็นระบบได้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะแสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษาข้อมูล
ในเรื่ องนั้ น เพ่ื อเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ไขต่อไปได้ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 
 
 

ก าหนดมาตรการการลงโทษบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขข้อบกพร่อง
หรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการ
แผ่นดินโดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตาม
ค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินทุกกรณี 

ความเห็นที่ เสนอสอดคล้องกับกลไก
ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๓๓ และ
ร่างมาตรา ๓๔ ด้วยแล้ว 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามความเห็น
หรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งยัง
กระท าการอ่ืนใดให้ผู้ร้องเรียนหรือประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย
ยิ่งขึ้น ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
ทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ความเห็นที่ เสนอสอดคล้องกับกลไก
ตามที่ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๓๓ และ
ร่างมาตรา ๓๔ ด้วยแล้ว 

นายชาติศิริ  
ศิริกาญจนพงศ์ 
(ประชาชนทั่วไป 
 

ให้ ผู้ ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจเสนอเรื่องที่
วิ นิ จ ฉั ย แ ล้ ว  ส่ ง ไป ยั งผู้ บั งคั บ บั ญ ช าขอ ง
ข้าราชการที่มีปัญหาเพ่ือให้มีการตรวจสอบทาง
วินัยของข้าราชการ 

ความเห็นตามที่ เสนอ สอดคล้องกับ 
ร่ างมาตรา ๓๘ ที่ ได้ ก าหนดกลไก 
ให้ ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นแจ้ งผลการ
ด าเนิ นการให้ หน่ วยงานของรั ฐที่
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เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว ส่วนกรณีการ
จะด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐนั้นหรือไม่ เป็นหน้าที่และ
อ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น
ที่จะพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่ 
และอ านาจต่อไป 

มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีความปรากฏต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ   
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไปโดยเร็ว โดย
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานให้รัฐสภาและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้ 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓๖  ในการด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
แล้วเห็นว่า ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น
ธรรมเรื่องใดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณี 
หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงานของรัฐที่จะขจัดความเดือดร้อนหรือ
อ านวยความเป็นธรรมไดต้ามหน้าที่และอ านาจ

งานสัมมนาที่รัฐสภา 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรท างาน
ร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพราะจะ
ได้ท างานคล่องตัวมากข้ึน 
2. จ านวน 40 คน เห็นด้วยที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ควรรับเรื่องร้องเรียนที่ยังมีช่องทางการแก้ไข
หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น
ธรรมได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือในกรณีที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้แล้ว 

ความเห็นในข้อ ๑ ซึ่ งเกี่ ยวกับการ
ท างานร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนนั้น ได้มี
การก าหนดเรื่องการประสานความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กร
อิสระอ่ืนและก าหนดแนวทางการท างาน
ที่ไม่ซ้ าซ้อนกันไว้แล้วในมาตรา ๖  
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ของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องนั้นมี
กฎหมายก าหนดให้มีการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
ไว้แล้ว ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าว 
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณาด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

(๒) ในกรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลหรือการด าเนินการทาง
วินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผูต้รวจการแผ่นดิน
ส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลหรือการด าเนินการทางวินัย 
ในกรณีนั้นด าเนินการต่อไป  แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินอาจแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น 
เพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไข
กฎหมาย กฎ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบได้ 

(๓) ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นเรื่องเก่ียวกับการทุจริตมิชอบ ให้ส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา

หากพบในภายหลังว่าเรื่องร้องเรียนที่ รับไว้
พิจารณานั้นยังไม่ได้มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
หรือเยียวยาตามขั้นตอนของกฎหมาย ก็ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียนนั้นไปยัง
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาตามขั้นตอนของ
กฎหมายต่อไป 
3. จ านวน 30 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 2 เพราะ
การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนควรมี
ช่องทางมากข้ึน ความทุกข์ร้อนของประชาชนนั้น 
ไม่อาจรีรอได้ ควรได้รับการเยียวยาโดยด่วน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินควรรับเรื่องไว้ทุกประเภท
บางครั้ งหน่ วยงานของรัฐปฏิบั ติล่ าช้ ามาก 
ชาวบ้านไม่ได้รับการแก้ไขทุกข์โดยเร็ว 
4. การตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่
โปร่งใส มีการยุติเรื่องร้องเรียนโดยมิชอบ หรือให้
ไปร้องเรียนหน่วยงานอื่นแทน 

ส าหรับความเห็นตามข้อ ๓ และข้อ ๔ 
นั้ น  เห็ นว่ าการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาในเชิงระบบมากกว่ารายกรณี 
การที่มาตรา ๓๖ ก าหนดให้ส่งเรื่องให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามห น้ าที่ แ ล ะอ าน าจก็ เพ่ื อ ให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว
ด าเนิ น การขจั ดห รื อระงั บ ความ
เดือดร้อนหรือความไม่ เป็นธรรมนั้น 
และยังท าให้การท างานไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อนกัน  แต่อย่างไรก็ดี หากเห็นว่า
เพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการ
แก้ไขกฎหมาย กฎ หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว
อย่างเป็นระบบได้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะแสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษาข้อมูล
ในเรื่องนั้นต่อไปก็ได้ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐควรมีมาตรการ
ทางกฎหมายที่มีสภาพบังคับการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยควรเสนอให้
แก้ไขและอัตราโทษในความผิดทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยผู้ใดกระท าผิดทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลงโทษตาม
เกณฑ์ตัวอย่าง ดังนี้ 
-มูลค่าความเสียหายที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เนื่องจากการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ทุ จริตเป็ นกรณี ที่ อยู่ ในหน้ าที่ และ
อ านาจของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐแล้ ว จึ งไม่อาจ
ก าหนดตามความเห็นที่เสนอมาไว้ใน
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ด าเนินการต่อไป แล้วแต่กรณี 
 

จ านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
-มูลค่าความเสียหายที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
จ านวนเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
10,000,000 บาท ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
10 ปี 
-มูลค่าความเสียหายที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
จ านวนเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
100 ,000,000 บาท ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกิน 20 ปี 
-มูลค่าความเสียหายที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
จ านวนเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
1,000,000,000 บาท ต้องระวางโทษจ าคุก
ตลอดชีวิต 
-มูลค่าความเสียหายที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
จ านวนเงิน เกินกว่า 1 ,000,000,000 บาท  
ขึ้นไป ต้องระวางโทษประหารชีวิต 

ร่ า งพ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๓๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ ห้าม
มิใหผู้้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา 

(๑) เรื่องท่ีเป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด เว้นแต่นโยบายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือมีผลให้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของ
รัฐตามรัฐธรรมนูญ  

(๒) เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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หรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือ 
ค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็น
การศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอแนะให้มี
การปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม 

(๓) เรื่องท่ีไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๔) เรื่องท่ีอยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรอิสระอ่ืน หรือที่องค์กรอิสระอ่ืนรับไว้
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
อิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอ านาจในการที่จะขอ
รับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับ
เรื่องไว้ด าเนินการ 

(๕) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต
และการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

(๖) เรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสม
แล้ว  

(๗) เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยสรุปผล
การพิจารณาแล้ว เว้นแต่จะปรากฏ
พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท า
ให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป  

(๘) เรื่องอ่ืนตามมติที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก าหนด 
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ในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็น
เรื่องท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินสั่งยุติเรื่อง 

มาตรา ๓๘  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผล
การด าเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๖ 
หรือการไม่รับพิจารณาหรือยุติเรื่องตาม 
มาตรา ๓๗ ให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องทราบ โดยในกรณีที่ไม่รับไว้
พิจารณาหรือให้ยุติเรื่อง ให้ระบุเหตุผล 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓๙  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้แทนอาจมาแถลง
รายงานประจ าปีต่อรัฐสภาด้วยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอ านาจ
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรายงานให้คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐสภา หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง เพราะเป็นกรณีเร่งด่วน
หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

งานสัมมนาที่รัฐสภาเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 

1. จ านวน 63 คน เห็นด้วยว่าหากคณะรัฐมนตรี
ไม่ พิ จ ารณ าสั่ งการตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมี
อ านาจในการเสนอเรื่องต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
2. จ านวน 8 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 1 เพราะ
เป็นดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
3. จ านวน 63 คน เห็นด้วยว่าควรก าหนดกลไก
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สนับสนุนการท างานของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
ลักษณะของการเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถที่จะจัดท ารายงานเกี่ยวกับแนวทางการ
เสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ความเห็นที่ เสนอมาตามข้อ ๑ ข้อ ๒ 
ข้อ ๓ และข้อ ๔ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
จัดท ารายงานนั้น เห็นว่า บทบัญญัติ
มาตรา ๓๙ ที่ก าหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินต้องท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นประจ า
ทุกปี  โดยในกรณีเร่งด่วนหรือจะเป็น
ประโยชน์ ต่ อการบริหารราชการ
แผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงาน
ให้ คณ ะรั ฐมนตรีหรื อรั ฐสภาหรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นพิเศษ
เฉ พ า ะ เรื่ อ ง ก็ ได้ นั้ น  ก็ เ พ่ื อ ให้
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสามารถก ากับ
และประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
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การจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้กระท าเป็นการสรุปโดยมิให้ระบุ
รายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของ
บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่
จ าเป็น 

 
 
 
 
 
 

ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ในลักษณะของการจัดท ารายงานต่อสาธารณะ 
(Public Report) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างแรงกดดันทางสังคม (Social Pressure) 
ต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4. จ านวน 6 คน ไม่เห็นด้วยกับข้อ 3 เพราะ
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและเสียเวลาใน
การเยียวยาแก้ไขปัญหานั้น ๆ และบางกรณีเป็น
กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่การกดดันทาง
สังคมจะใช้ความรู้สึกโน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง 
ซึ่งจะท าให้การแก้ปัญหาบิดเบือนจากข้อเท็จจริง
ที่ควรจะเป็น 
5 . ควรมี ม าตรการในการบั งคับ ในกรณี ที่
หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเสนอแนะ โดยมาตรการสุดท้ายควร
แถลงต่อสื่อมวลชนเพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชน
รับทราบ 
 
 
 

ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น  และ เพ่ื อ ให้
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
ก ารต รว จ ส อ บ ก ารท า งาน ข อ ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้   

ส าหรับความเห็นตามข้อ ๕ ที่เสนอว่า
ควรมี ม าตรการบั งคั บ ในกรณี ที่
ห น่ วย งาน ของรั ฐ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น 
มาตรา ๓๓ ได้ก าหนดไว้แล้วว่าในกรณี
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว
ไม่ อาจหาข้อยุ ติ ได้  ให้ ผู้ ตรวจการ
แผ่นดินเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาตามที่ เห็นสมควร และให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว หาก
หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการโดยไม่มี
เห ตุ อั น สมควรให้ ถื อ ว่ าหั วห น้ า
หน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอันท าให้เกิดความเสียหายแก่
ร า ช ก ารอ ย่ า งร้ า ย แ ร ง  แ ล ะ ให้
ผู้ ต ร ว จ ก า ร แ ผ่ น ดิ น แ จ้ ง ใ ห้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการ
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ตามหน้าที่และอ านาจโดยเร็ว โดยให้ถือ
ว่ารายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น
ส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต
แห่งชาติ 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

เสนอให้ตัดร่างมาตรา 40 (เดิม) ที่ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอมา ที่ก าหนดให้ในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบด้วยตามความเห็นหรือ
ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ก า ร แ ผ่ น ดิ น  
ให้ผู้ ตรวจการแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นโดยมีผู้แทนแต่ละฝ่ายจ านวน
เท่ากันเพ่ือให้ได้ข้อยุติเสียก่อน หากไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ให้พิจารณาด าเนินการตามความเห็น
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกทั้งมาตรา เนื่องจาก
เป็นบทบัญญัติที่บังคับรัฐมนตรีเกินกว่าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 

ร่างมาตรา ๓๓ วรรคสอง ได้ก าหนด
ก ล ไก ก รณี ที่ ห น่ ว ย งาน ข อ งรั ฐ 
ไม่ ด า เนิ น การต ามข้ อ เสน อแน ะ  
โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรั ฐนั้ นที่ จะแจ้ งให้ ผู้ ตรวจการ
แผ่นดินทราบภายในก าหนดเวลา และ
ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
และหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ร่วมมือกันแก้ ไขปัญหาอุปสรรคนั้น
โดยเร็ว และเมื่อได้ข้อยุติประการใดให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการไปตามข้อ
ยุตินั้น  ส าหรับกรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติ
ได้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ื อพิ จารณาตามที่
เห็นสมควร  และให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ ย วข้ อ งด า เนิ น ก ารไป ต าม ม ติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว  จึงสอดคล้องกับ
ความเห็นที่ได้เสนอมาแล้ว  
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หมวด ๓ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๐  ให้มีส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชา ก ากับดูแล และรับผิดชอบ
ร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย 
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน ไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๑  ส านักงานมีหน้าที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการ
เพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุภารกิจและ
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และ
กฎหมายอื่น 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ

สนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๔) ด าเนินการหรือส่งเสริมและสนับสนุน
หรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ภาคเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดหรือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติ
มอบหมาย 

มาตรา ๔๒  ในการก ากับดูแลส านักงาน 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบหรือ
ประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน
และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

(๒) การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งและค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนของเลขาธิการ พนักงาน
และลูกจ้างของส านักงาน 

(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



54 
 

รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การ
ลงโทษ ส าหรับเลขาธิการและพนักงานของ
ส านักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้าง
ลูกจ้างของส านักงาน 

(๔) การบริหารจัดการการเงินและ
ทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของ
ส านักงาน 

(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
อ่ืนซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
แก่เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงาน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินชดเชยในกรณีเลขาธิการด ารงต าแหน่ง
ครบวาระ 

(๖) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ได้มาซึ่งเลขาธิการ 

(๗) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่ง
เครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการ 
พนักงาน และลูกจ้างของส านักงาน 

(๘) การอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อการก ากับหรือ
ควบคุมการด าเนินงานของส านักงานหรือการ
บังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส านักงาน หรือการท าให้บุคคลดังกล่าว
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการตาม (๑) ต้องค านึงถึง
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความ
คล่องตัว 
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การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชีพ 
และความเพียงพอในการด ารงชีพ และภาระ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและ
ลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค านึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร โดยจะก าหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อ
ก ากับ ดูแล หรือพิจารณาค าร้องทุกข์ 
หรือค าอุทธรณ์ท่ีเป็นอิสระด้วยก็ได้ 

มาตรา ๔๓  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินออก
ข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่
พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  ทั้งนี้ 
ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วย
ว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ
อย่างใด  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๔  ให้ส านักงานมีเลขาธิการ 
คนหนึ่งซึ่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง
ตามมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ส านักงานขึ้นตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีมติก าหนดให้มี 
รองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงาน 
รองจากเลขาธิการก็ได้ 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุม
ร่วมกัน ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มาตรา ๔๕  เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสัญชาติไทย  
มีอายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและ 
มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการ และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงานของส านักงานตามระเบียบที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
ห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๖  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ   

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา ๔๕  
(๔) ไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา 
(๕) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้พ้นจาก

ต าแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือมีการกระท าหรือมีคุณลักษณะ 
ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

(๖) เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง 

มาตรา ๔๗  เลขาธิการมีหน้าที่และ
อ านาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
ของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
ให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลดเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือ
ประกาศหรือมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๓) หน้าที่และอ านาจตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายอื่น และตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก าหนด 

การออกระเบียบตาม (๒) ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น 
เกิดความล่าช้า หรือขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๘  ในกิจการของส านักงานที่
เกีย่วกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็น
ผู้แทนของส านักงาน เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะ
มอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้  
ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็น
กิจการส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณของ
ส านักงาน และกิจการอ่ืนใดที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามท่ี
ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด ให้เลขาธิการขอ
ความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๙  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ของผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงานไว้ใน 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการเสนอ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินพิจารณาผลการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๕๔ 
วรรคสอง ประกอบด้วย 

ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ 
ไม่เพียงพอ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอค าขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มี
อยู่ด้วย 

มาตรา ๕๐  เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๔๙  
ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงานจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไป
ตามท่ีระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่
จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงาน
ภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีท่ี
ส านักงานมีความจ าเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้
แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่
ส านักงานร้องขอ  

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๑  รายได้และทรัพย์สินในการ
ด าเนินกิจการของส านักงาน ประกอบด้วย 

(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับมาตามมาตรา ๔๙ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือ

ทรัพย์สินของส านักงาน 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือ

ทรัพย์สินของส านักงาน 
(๕) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) ให้ค านึงถึง

ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และใน
กรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการรับ
ทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็น
กลางในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน จะสั่ง
ให้ส านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืน
ทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๒  รายได้ของส านักงานไม่เป็น
รายได้ที่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายอ่ืน 

ให้ส านักงานจัดท ารายงานการรับและการ
ใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี  

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งส านักงานได้กรรมสิทธิ์
มาไม่ว่าจากการซื้อหรือมีผู้ยกให้ ให้เป็น 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่ราชพัสดุ แต่ส านักงานมีอ านาจในการ
ปกครองดูแล ใช้ หรือหาประโยชน์ได้  

มาตรา ๕๓  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะยก
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๔  ให้ส านักงานจัดท างบดุล  
งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผู้สอบบัญชีของส านักงาน โดยให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของส านักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงาน โดยแสดง
ให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย  
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่า
เพียงใด แล้วท ารายงานเสนอผลการสอบบัญชี
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งตามมาตรา ๒๕ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

บทเฉพาะกาล 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๖  ให้ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ บรรดาที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๗  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบเป็น
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว 
หากศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใดยังไม่อาจ
แต่งตั้งผู้แทนได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร  ให้คณะกรรมการสรรหา
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระที่จะแต่งตั้งผู้แทนมาในภายหลัง  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีผลให้การด าเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหาที่ได้ด าเนินการไป
แล้วต้องเสียไป 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจาก
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 
สรรหาพิจารณาและวินิจฉัยว่าประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใด 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา 
มีค าวินิจฉัยว่าประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ใดขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ  
ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการ
แผ่นดินผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัย   
และเพ่ือประโยชน์ในการรับบ าเหน็จตอบแทน
ตามมาตรา ๓๑ ให้ถือว่าการพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ
ลาออก 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา 
ให้เป็นที่สุด 
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๘  ให้คณะกรรมการสรรหาตาม
มาตรา ๕๗ ด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามจ านวนที่ยังว่างอยู่ ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๕๗ 

ในกรณีที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๕๗ วรรคสี่  
หรือในกรณีท่ีไม่มีประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับ 
การสรรหาแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบ 
จากวุฒิสภาและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังอยู่ 
ในต าแหน่งตามมาตรา ๕๖ ประชุมร่วมกัน 
เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และแจ้งให้ประธานวุฒสิภาทราบ 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๙  เลขาธิการส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ถ้าประสงค์จะด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินท าสัญญาจ้างขึ้น
โดยให้มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินวาระที่จะต้อง
พ้นจากต าแหน่งตามพระราชบัญญัติส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามมติของผู้ตรวจการแผ่นดินในอันที่จะ
วินิจฉัย ในการวินิจฉัยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาตามแนวทางของคณะกรรมการ 
สรรหาที่วินิจฉัยไว้ตามมาตรา ๕๗ 

มาตรา ๖๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
และพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๑  ให้ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ 
ทีส่ านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
ให้โอนมาเป็นของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๖๒  ให้โอนบรรดาพนักงานและ
ลูกจ้างของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็นของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์
อ่ืนใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตาม
พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดท่ี
ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตาม
มาตรา ๔๒ (๒) ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๓  การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนหรือการด าเนินการอ่ืนใดตามหน้าที่
และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... 

(มาตรา) 
ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงด าเนนิการก่อนวนัท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ถือว่าการนั้นเป็น
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไปให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
 

 
 


