เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๘๙ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศผูตรวจการแผนดิน
เรื่อง รายงานผูต รวจการแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๙ แห ง พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกัน จึงประกาศรายงานผูตรวจการแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ประธานผูต รวจการแผนดิน

180 x 240 mm

Sun 23.5 mm

180 x 240 mm

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
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ลักษณะของสัญลักษณ์

สี

เป็นดวงตรารูปอาร์ม

สีแดงชาด
ใช้เป็นสีพื้น หมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรม
ภายในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตราธิราช
อั น ทรงไว้ ซึ่ ง พระบรมเดชานุ ภ าพและ
ทศพิธราชธรรมจริยา ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ

องค์ประกอบของสัญลักษณ์
ชั้นใน
ตรงกลางมีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประดิษฐานอยูบ่ นพานสองชัน้ มีชอ่ ชัยพฤกษ์
ประกอบอยู่ด้านข้างทั้งสอง
ชั้นนอก
ใต้พานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นแถบแพรมีอกั ษรข้อความว่า “ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน” มีซุ้มบุษบกประกบอยู่
ด้านบน

สีทอง
ใช้เป็นสีส�ำหรับองค์ประกอบของสัญลักษณ์
หมายถึง ความรุ่งเรือง มีศักดิ์ศรี สง่างาม
สูงส่ง

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐
หน้า ๑๗
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(3)

สารจาก

ประธานรัฐสภา

(4)
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สารจากประธานรัฐสภา
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยขณะนั้นใช้ชื่อว่า
“ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภา” ต่ อ มา เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕o ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
และใช้ ชื่ อ นี้ จ วบจนถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
โดยรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ ท�ำหน้าที่
ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชน อันเนือ่ งมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้อำ� นาจเกินขอบเขตทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
บทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดินจึงมีความส�ำคัญครอบคลุมปัญหา
ต่าง ๆ ในการพิจารณาเพือ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชน ซึ่งผลส�ำเร็จจะเกิดขึ้นได้โดย
ผู้ปฏิบัติจะต้องตระหนักในหน้าที่ของตนอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบ
และความสุจริตยุติธรรมอย่างแท้จริง
ผมขอชื่นชมและสนับสนุนงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ประสบความส�ำเร็จ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

(นายชวน หลีกภัย)
ประธานรัฐสภา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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สารจาก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ถือเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะ
วิกฤต โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ ๓ – ๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เกิดการระบาดอย่างรุนแรง
ขึ้นอีกครั้งของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบในทุกมิติของ
การปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับและหาวิธีหรือแนวทาง
ในการแก้ไข / ปรับปรุง หรือแนวทางการด�ำเนินงานในรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงด�ำเนินการตามเจตนารมณ์
ที่มุ่งหวังให้เป็นกลไกในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ โดยมี
ความมุง่ มัน่ ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ภาวะวิกฤตนี้ อาทิเช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การก�ำหนดระเบียบ / มาตรการ / แนวปฏิบัติต่าง ๆ
ให้สอดรับกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ การเร่งรัดการด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเรือ่ งร้องเรียน
และการด�ำเนินกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่สามารถด�ำเนินการได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดและ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

(6)
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อีกทัง้ องค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินยังค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ปจั จุบนั
ไม่วา่ จะเป็น กระแสโลกาภิวตั น์ การพัฒนาเปลีย่ นแปลงของโลก กระแสความเป็นประชาธิปไตย
การให้ความส�ำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่พลเมือง ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม
กระแสธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การน�ำคุณธรรม จริยธรรม น้อมน�ำ
ค�ำสอนของศาสนามาเป็นหลักในการท�ำงาน และ กระแสสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
การไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิของประชาชน สิทธิของชุมชน เป็นต้น
ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ทั้งด้านการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ
บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระ
แก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ และการแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่า
มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพือ่ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือ
ความไม่เป็นธรรม รวมไปถึงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ การเสริมสร้างและขยาย
ความร่วมมือเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี
ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี
จึงอาจกล่าวได้ว่า ความส�ำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผล
มาจากความรับผิดชอบและความร่วมมือกันของทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร บุคลากร
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาองค์กร
ผูต้ รวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินให้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล องค์กร
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(7)

สุดท้ายนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมที่จะช่วยเหลือ แก้ไขความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมของประชาชน รวมถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
ปฏิบัติหน้าที่และอ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างกล้าหาญและเที่ยงตรง ภายใต้หลักการท�ำงาน
“สุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ” และ “ความล่าช้า คือความไม่เป็นธรรม”
เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

พลเอก
วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

บทสรุป

ผู้บริหาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(9)

ผลการด�ำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ด�ำเนินการ
ทั้งสิ้น ๔,๘๖๖ เรื่อง โดยได้พิจารณาตรวจสอบ ประสานงาน แสวงหาข้อเท็จจริง จนมี
ค�ำวินิจฉัยหรือมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
หรือค�ำสั่งหรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนเป็น
จ�ำนวน ๒,๖๗๕ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๗ ของเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการในรอบปี
และอยู่ระหว่างด�ำเนินการจ�ำนวน ๒,๑๙๑ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๓ และไม่เพียง
การพิจารณาแก้ไขปัญหาในเรือ่ งร้องเรียนตามอ�ำนาจหน้าทีต่ ามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ความส�ำคัญกับ
การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงระบบ นั่นหมายถึง การแก้ไขความเดือดร้อน
เรื่ อ งที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนในวงกว้ า ง หรื อ เรื่ อ งใดที่ มี แ นวโน้ ม จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความไม่เป็นธรรม ผูต้ รวจการแผ่นดินสามารถหยิบยกและน�ำมาศึกษาและแก้ไขความเดือดร้อน
เพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด�ำเนินการศึกษาแก้ไขความเดือดร้อนเชิงระบบในหลายกรณี อาทิ
๑. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๒. โครงการการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย กรณีศึกษาปัญหาการออก
เอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินให้กับประชาชน
๓. การแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนพื้นที่
เกาะพะงัน
๔. โครงการศึกษาเรือ่ งความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมการติดตัง้ ประปาใหม่
ให้กับผู้ขอใช้น�้ำ กรณีศึกษาการประปานครหลวง
๕. การศึกษาผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ
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๖. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินทางทะเล ตามนโยบาย “ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ยกระดับความปลอดภัยทางน�้ำ” และการด�ำเนินงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก จังหวัด
พังงา และโครงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub Medical
Network)
ทั้งนี้ ตัวอย่างผลการด�ำเนินการในเรื่องร้องเรียนเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะรายบุคคล ได้น�ำเสนอไว้ในรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว
อย่างไรก็ดี การมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม ถือเป็น
เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเน้นการท�ำงานให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลางการท�ำงาน เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ผลจาก
การด�ำเนินงานดังกล่าว ได้สะท้อนผ่านผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน ที่มี
การออกแบบส�ำรวจให้ผู้ร้องเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อน�ำผลการส�ำรวจ
ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่ น ดิ น ให้ เ กิ ด มาตรฐานและเป็ น ที่ พึ ง พอใจต่ อ ประชาชนผู ้ ม าร้ อ งเรี ย นมากที่ สุ ด
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความพึงพอใจของ
ผู้ร้องเรียน พบว่า ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๐ โดยมีรายละเอียดของ
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ด้านการยื่นและรับเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๒.๖๐
ด้านการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน ร้อยละ ๗๔
ด้านการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๗๒.๘๐
ด้านการด�ำเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๖๔.๖๐
ด้านความพึงพอใจต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ร้อยละ ๗๑.๔๐
๖. ด้านภาพลักษณ์และการให้บริการของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ร้อยละ ๘๔.๔๐
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ผลการด�ำเนินงานในด้านการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) บัญญัติ
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ โดยก�ำหนด
ให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน เพื่อให้รัฐต้องด�ำเนินการในเรื่องที่ก�ำหนดให้ประชาชน “ทุกคน”
หรือ “ทุกชุมชน” เป็นการทั่วไป โดยที่ประชาชนหรือชุมชน “ไม่ต้องใช้สิทธิร้องขอ” ถ้ารัฐ
ไม่กระท�ำตามหน้าที่ก็จะเป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�ำเนินการ และฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นได้
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ทำ� การศึกษาและจัดท�ำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ไปแล้วจ�ำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย
๑. เรื่องขยะพลาสติกล้นทะเลไทย
๒. เรื่องการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็ก
๓. เรื่องกระทรวงพลังงานให้บริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น
จนท�ำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐมีน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
๔. เรื่องผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของคนต่างด้าวในประเทศไทย
๕. เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการด�ำเนินงานในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ใน
๒ กรณี ได้แก่
๑. กรณี บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายมี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
- ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๔๘ เรื่อง
- ไม่มีการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
- ยุติการพิจารณา จ�ำนวน ๔๘ เรื่อง
๒. กรณีกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมาตรา ๒๓ (๒)
- ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๓๔ เรื่อง
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง จ�ำนวน ๑ เรื่อง
- ยุติการพิจารณา จ�ำนวน ๓๓ เรื่อง

ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
๑. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ
		
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ)
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ความไม่เป็นธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำ� นวนเครือข่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จ�ำนวน
๑๔ เครือข่าย ดังนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๑.๑ เครือข่ายตามภารกิจผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๒ เครือข่าย จาก
การด�ำเนินงานตามความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
๑.๒ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน ๗ เครือข่าย
๑.๒.๑ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่หน้าที่
และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๑.๒.๒ ส�ำนักงานมูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.) ซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่หน้าที่และอ�ำนาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๑.๒.๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนรูปแบบจอ LCD และรูปแบบอื่น ๆ
ผ่านเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน จ�ำนวน ๕ เครือข่าย ดังนี้
(๑) บริษัท บีเอ็นโอ กรุ๊ป จ�ำกัด ท�ำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านจอ LCD ตามสี่แยกการจราจร ณ กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา และเทศบาล
เมืองหัวหิน จ�ำนวน ๑๕ แห่ง
(๒) บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ในรูปแบบผ่านจอ LCD และติดตั้ง
ป้ายไวนิล รวมถึงจัดวางเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสถานีขนส่งทั่วประเทศ จ�ำนวน
๑๒๓ แห่ง
(๓) ส�ำนักงานจังหวัดทัว่ ประเทศในรูปแบบผ่านจอ LCD จ�ำนวน
๑๑๓ แห่ง
(๔) เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีในรูปแบบ
ป้ายไวนิล จ�ำนวน ๘๓ แห่ง
(๕) สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ของสถาบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน ๑๕๕ แห่ง
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๑.๓ เครือข่ายธรรมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๖ เครือข่าย
จากการด� ำ เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กิจกรรมขยายผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม (อ�ำเภอคุณธรรม)
(ขยายผล ๖ ต�ำบล) เป็นการด�ำเนินการพัฒนาต�ำบลคุณธรรมของต�ำบลต่าง ๆ ในอ�ำเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน ๖ ต�ำบล ประกอบด้วย ต�ำบลลาดบัวหลวง
ต�ำบลหลักชัย ต�ำบลสามเมือง ต�ำบลสิงหนาท ต�ำบลคู้สลอด และต�ำบลคลองพระยาบันลือ
๒. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ
ผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพือ่ เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และการส่งเสริมการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างเจ้าหน้าทีข่ องประเทศคูภ่ าคีระหว่างประเทศต่าง ๆ และสามารถน�ำไปพัฒนางาน
ในมิติการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เป็นทีป่ ระจักษ์ทงั้ ระดับประเทศ
และระดับสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑. การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การลงนามบันทึกเจตนารมณ์ว่าด้วยการก่อตั้งเวทีผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF)
๒.๒ กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๕ กิจกรรม คือ
(๑) การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ของสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “โควิด 19 และผู้ตรวจการแผ่นดิน – ความท้าทาย
ต่อสถานการณ์โรคระบาด (COVID - 19 and the Ombudsperson: Rising to the Challenge
of a Pandemic)”

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(๒) การเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ข้อมติสหประชาชาติ
ว่าด้วยบทบาทองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ย”การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดย
ความร่ว มมื อ ระหว่า งสถาบั นผู ้ต รวจการแผ่ นดิ นระหว่า งประเทศ (IOI) และศูน ย์วิ จัย
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งแอฟริกัน (African Ombudsman Research Centre (AORC))
(๓) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุม่ ภูมภิ าคเอเชียของสถาบันผูต้ รวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์
(๔) การเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “การสอบสวนเชิงระบบ” (Systemic
Investigations) จัดโดย ศูนย์วิจัยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งแอฟริกัน (African Ombudsman
Research Centre (AORC))
(๕) การด�ำเนินการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่ง Asian Regional
Director ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒.๓ กิจกรรมความร่วมมือที่มีการปฏิบัติภายใต้กรอบ MOU
ด�ำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ลงนาม
ไปแล้ว จ�ำนวน ๗ กิจกรรม จาก ๘ MOU ดังนี้
(๑) กิจกรรมร่วมกับประเทศคู่ภาคี MOU ครบทั้ง ๘ ประเทศ (ประเทศ
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น) โดยจัดกิจกรรม
สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างและหลัง
วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา 2019” ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยมีฝ่ายบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) และประเทศคู่ภาคี MOU
ครบทั้ง ๘ ประเทศ
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๒) กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี ภายใต้
บันทึกความเข้าใจระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน จ�ำนวน ๒ กิจกรรม
					 กิจกรรมที่ ๑ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินบันทึกเทปการบรรยาย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)” (National Human Rights
Institutions During the COVID – 19 Pandemic) เพื่อใช้เผยแพร่ในงานสัมมนานานาชาติ
ผ่านระบบ Video conference เรื่อง “Digitalization of the Ombudsman’s activities :
innovative mechanisms for ensuring and protecting human rights and freedoms”
					 กิ จ กรรมที่ ๒ การเข้ า ร่ ว มงานสั ม มนานานาชาติ ผ ่ า นระบบ
Video conference เรือ่ ง “Digitalization of the Ombudsman’s activities: innovative
mechanisms for ensuring and protecting human rights and freedoms” ซึ่งจัดโดย
ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน โดยประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน บรรยายหัวข้อ
“หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา COVID – 19” (National Human Rights Institutions During the COVID – 19
Pandemic)
(๓) กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี ภายใต้
บันทึกความเข้าใจระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งประเทศนิวซีแลนด์ จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
					 กิจกรรมที่ ๑ การประชุมคณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิคระดับเจ้าหน้าที่
(Joint Technical Working Group) กับส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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					 กิจกรรมที่ ๒ การเข้าร่วมสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar)
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดโดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
หัวข้อ “OPCAT Prison Inspection Practice” แนวปฏิบัติในการตรวจสอบทัณฑสถาน
ตามพิธสี ารเลือกรับของอนุสญั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการกระท�ำอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี
					 กิจกรรมที่ ๓ การเข้าร่วมสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar)
เพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ จัดโดยส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ หัวข้อ
“Making Disability Rights Real in a Pandemic” (การส่งเสริมสิทธิของผู้พิการท่ามกลาง
วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 )
(๔) กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี ภายใต้
บันทึกความเข้าใจระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NCS) จ�ำนวน ๑ กิจกรรม คือ การส่งพนักงาน จ�ำนวน ๓ ราย
เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Seminar on Anti-Corruption for Belt and Road
Countries” จัดโดย วิทยาลัยการตรวจสอบวินัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China
Academy of Discipline Inspection and Supervision: CADIS)
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงบเงินอุดหนุน จ�ำนวน ๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท
ผลเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๗๖,๙๐๒,๘๕๔.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๙
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงาน
/หมวดค่าใช้จ่าย

งบประมาณที่จัดสรร
(ไตรมาสที่ ๑ - ๔)

ผลการเบิกจ่าย

แผนงานบุคลากร

ร้อยละ
งบประมาณ
ร้อยละ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
คงเหลือ
๒๓๙,๓๐๐,๒๐๐.๐๐ ๒๒๖,๖๑๘,๐๓๓.๕๔ ๙๔.๗๐ ๑๒,๖๘๒,๑๖๖.๔๖
๕.๓๐

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๒๒๑,๕๐๑,๓๐๐.๐๐

๒๑๐,๒๙๘,๙๘๐.๓๔

๒. ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
(บุคลากร)
แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

๑๗,๗๙๘,๙๐๐.๐๐

๑๖,๓๑๙,๐๕๓.๒๐

๑. ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย

๙๔.๙๔ ๑๑,๒๐๒,๓๑๙.๖๖

๕.๐๖

๙๑.๖๙

๑,๔๗๙,๘๔๖.๘๐

๘.๓๑

๗๘,๑๗๑,๗๐๐.๐๐

๕๐,๐๘๖,๑๖๐.๓๒ ๖๔.๐๗ ๒๘,๐๘๕,๕๓๙.๖๘

๓๕.๙๓

๗๓,๗๒๕,๕๐๐.๐๐

๔๕,๖๘๘,๔๖๐.๓๒

๓๘.๐๓

๒. ค่าใช้จ่ายลงทุน

๔,๔๔๖,๒๐๐.๐๐

๔,๓๙๗,๗๐๐.๐๐

๙๘.๙๑

๔๘,๕๐๐.๐๐

๑.๐๙

แผนบูรณาการ ป.ป.ช.

๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐

๑๙๘,๖๖๐.๗๐

๕.๘๒

๓,๒๑๕,๕๓๙.๓๐

๙๔.๑๘

๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐ ๒๗๖,๙๐๒,๘๕๔.๕๖ ๘๖.๒๙ ๔๓,๙๘๓,๒๔๕.๔๔

๑๓.๗๑

รวมทั้งสิ้น

๖๑.๙๗ ๒๘,๐๓๗,๐๓๙.๖๘

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ทั้งนี้ ในส่วนของเงินคงเหลือข้างต้น ตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วย
การงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๔ ที่ก�ำหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว
หากมีเงินเหลือจ่ายให้น�ำเงินดังกล่าวไปเป็นเงินสะสมของส�ำนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจผูต้ รวจการแผ่นดินและส�ำนักงาน” ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้นำ� เงินดังกล่าวมาสมทบในกิจกรรม / โครงการทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
เร่งด่วน และไม่ได้รบั จัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือได้รบั จัดสรร
แต่ไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของสิทธิและสวัสดิการของ
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ไม่รับจัดสรรงบประมาณ คือ เงินบ�ำเหน็จ
ตอบแทนส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ และค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับการจัดสรร
ไม่เพียงพอในแต่ละปี โดยการด�ำเนินงานข้างต้น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค�ำนึงถึง
วินยั การเงินการคลัง และผลประโยชน์ทปี่ ระชาชนและสาธารณชนจะได้รบั จากการด�ำเนิน
กิจกรรม / โครงการเป็นส�ำคัญ
ด้านความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) อย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ ๕ โดยได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและยกระดับธรรมาภิบาล
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเพื่อเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ITA ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงมีการจัดท�ำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ พัฒนางานของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่ น ดิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และสอดรั บ กั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ก� ำ หนด
เน้นการมีส่วนร่วมการด�ำเนินงานของบุคลากรทุกคนในการบริหารงานและพัฒนาองค์กร
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

(20)
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ทั้งนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้น�ำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานข้างต้นไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ถือเป็นการขับเคลือ่ น
และยกระดับการด�ำเนินงาน ITA ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังปรากฏผลเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้รับคะแนนประเมิน ๙๐.๔๔ คะแนน เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓.๘๕ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A และ
ล�ำดับที่ ๓ ในกลุ่มองค์กรอิสระ
นอกจากนี้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินด�ำเนินการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแนวทาง
การปรับปรุงการด�ำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
และการยกระดับองค์กร ให้ครอบคลุมทั้ง ๓ มิติของการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) ของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน มีผลการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)
อยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งในมิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันบรรลุเป้าหมาย
ทั้ง ๓ โครงการ / กิจกรรม มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบรรลุเป้าหมาย
๔ โครงการ / กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ โครงการ / กิจกรรม และในมิติระบบราชการ
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บรรลุเป้าหมาย ๓ โครงการ / กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย
๑ โครงการ / กิจกรรม
ด้านความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามทีย่ ทุ ธศาสตร์สำ� นักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพือ่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้มงุ่ เน้นในการเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรให้มคี วามรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งและสายงาน เพื่อให้บุคลากร
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยของบุคลากรและให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีต่ อ้ งได้รบั
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) แล้ว
ยังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นแบบผสมผสาน เน้นการ
พัฒนาศักยภาพผ่านระบบออนไลน์หรือระบบการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดและการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่บุคลากรยังคงได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่นเดิม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร แบ่งเป็น (๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน จ�ำนวน ๓ โครงการ และ
(๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายนอก โดยส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปเข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก จ�ำนวน ๓๑ หลักสูตร / โครงการ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งผลให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท�ำงานให้สอดรับกับแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยสามารถ
วิเคราะห์รปู แบบการด�ำเนินงาน / ผลกระทบภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวผ่านกรอบแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM ดังนี้
๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
		 ด้านนโยบายการปฏิบัติงาน
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลีย่ นนโยบายและรูปแบบ
การด�ำเนินงานการปฏิบัติงานโดยมีสาระส�ำคัญ คือ การก�ำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท�ำงานผ่านช่องทางดิจิทัล (Virtual Platform) มากขึ้น
(22)
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			การบริหารจัดการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงานศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
มีอ�ำนาจหน้าที่ศึกษาค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และ
เสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวิต การปฏิบัติงานและการด�ำเนินงานของบุคลากรภายในส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีการประกาศแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ด้านการจัดการ COVID – 19 เพื่อถือปฏิบัติ
๒. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
		 ๒.๑ ด้านการรับเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ส�ำหรับประชาชนที่ต้องการมายื่นเรื่องร้องเรียน ณ ที่ท�ำการส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยตนเอง (Walk-In) พบว่า เรื่องร้องเรียนที่ย่ืนด้วยตนเองมีจ�ำนวน
ลดลงจากไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และนโยบายของรัฐบาล / ศบค. ที่ขอให้
ประชาชนงดเว้นการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ และขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนา
ช่องทางออนไลน์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
				การบริหารจัดการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงเปิดให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียน
ณ ทีท่ ำ� การส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยด�ำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิให้กับ
ประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียน การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ๗๐% ส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดมือไว้บริการตามจุดต่าง ๆ นอกจากนี้ ในห้องรับเรื่องร้องเรียนจะมีฉาก
อะคริลิคกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนกับประชาชน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(23)

(Social distancing) ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ทั้งนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้มีการจัดให้มีการอบโอโซน เพื่อท�ำความสะอาดบริเวณที่รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน
และพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
		
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นระลอกที่ ๓ ของการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเข้าถึงการให้บริการของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้งา่ ย สะดวก
และรวดเร็ว โดยก�ำหนดช่องทางในการเข้าถึงส�ำนักงานฯ ดังนี้

(24)
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ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประชาชนร้องเรียนมายังส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นในไตรมาสที่ ๓ – ๔ เมื่อเปรียบเทียบจาก
ไตรมาสที่ ๑ – ๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการขอใช้
บริการจากหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ / Call Center มากยิ่งขึ้น
		
๒.๒ การจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
				สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ ศบค. ก�ำหนด
ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล (Social distancing) ดังนัน้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินจึงต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศผ่านช่องทางดิจิทัล
				การบริหารจัดการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงาน
กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ให้เป็นในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เช่น การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการด�ำเนินกิจกรรมลงพื้นที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ผ่าน โปรแกรมต่าง ๆ อาทิ ระบบ Webinar และ Zoom Meeting
๓. ด้านการเงิน (Financial Risk)
การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ในมิติ
ของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณซึง่ เป็นตัวกระตุน้ เศรษฐกิจในระบบ
เศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พบว่าผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(25)

		
การบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ได้สง่ ผลกระทบรุนแรงมากในทุกภาคส่วนของสังคมทัง้ ในระดับ
นานาชาติ และระดับมหภาค และเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว
ท�ำให้สำ� นักงานฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานในบางกิจกรรม / โครงการ แต่สำ� นักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินงานในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการ
ได้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด ซึง่ การด�ำเนินงานในรูปแบบดังกล่าวเป็นลักษณะค่าใช้จา่ ย
ประจ�ำของหน่วยงาน จึงเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐจ�ำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์
(New Normal) ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับต่อผลกระทบ
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 อาทิ การปรับรูปแบบการลงพืน้ ทีแ่ สวงหา
ข้อเท็จจริง รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
			การบริหารจัดการ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประกาศใช้
ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีสาระส�ำคัญ
คื อ การประชุม ผ่านระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามบริหารจัดการความเสี่ยง / แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) อาทิ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานให้สอดรับกับ
สถานการณ์ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การก�ำหนดระเบียบ /
มาตรการ / แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การเร่งรัดการด�ำเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่สามารถ
ด�ำเนินการได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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Handling Complaint
In fiscal year 2021, the Ombudsman received a total of 4,866 complaints.
After fact-finding investigation, decisions and recommendations to relevant
State agencies were made on 2,675 (56.97 percent) of these complaints,
especially those concerning revisions and amendment of laws, rules,
regulations, orders or operative procedures that cause grievances or unfairness
to people. The remaining 2,191 complaints (45.03 percent) are still under
investigation. Apart from redressing grievances and complaints under the
powers and duties under the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Thailand, 2021 (B.E. 2560), the Ombudsman has attached importance to
solving people’s grievances in a systematic way namely problems affecting
the majority of people or any issues inclining to cause unfairness.
The Ombudsman can conduct a study to solve systemic problem and to
find preventive measures proactively. In the fiscal year 2021, a number of
systematic problem-solving studies were conducted as follows:
1. Assistance provided to the performance of medical professionals
and public health personnel at all levels during the Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) pandemic.
2. Land management in Thailand: a case study of the problem of
issuing documents of right.
3. The solving of public health problems of people and tourists in
Ko Pha-Ngan.
(28)
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4. A study on the suitability of fee rate defined for water supply
system installation: a case study of the Metropolitan Waterworks Authority.
5. A Study of impacts from the Bang Sue Central Station development
project.
6. The development of a maritime medical emergency system,
according to the policy of “Ombudsman enhances water safety” and the
operation of the Khao Lak Medical Center, Phang Nga Province, and
the establishment of the Maritime Emergency Response Center (Andamun
Hub Medical Network).
Examples of Ombudsman resolutions to protect public interest and
redress individual grievances have been summarised in the Annual Report
of the Ombudsman 2021 (B.E. 2564).
In addition to considering and investigating complaints, the Ombudsman
administered a questionnaire to survey the satisfaction of complainants. The
results of the survey have been used to improve operation of the Ombudsman
and the Office of the Ombudsman and to enhance the satisfaction of
complainants with the services provided. In fiscal year 2021, satisfaction of
complainants was at a high level averaging 3.91 (78.20 percent) for the
following matters:
1.
2.
3.
4.
5.

Lodging and receiving complaints (82.60 percent);
Fact-finding and investigation of complaints (74.00 percent);
Consideration and handling of complaints (72.80 percent);
Following-up on complaints (64.60 percent);
Satisfaction with fact-finding and consideration of complaints
(71.40 percent);
6. Image and service of the Office of the Ombudsman (84.40 percent).
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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Monitoring the performance of State agencies
Pursuant to Chapter V - Duties of the State as stipulated in the Constitution
Section 230 (3) of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.
2560 (2017) stipulates that the Ombudsman has the duty and power to
submit a report to the Cabinet regarding State agencies that have not
complied correctly and completely with Chapter V - Duties of the State which
prescribes that “the State has a duty to the people” and is committed to
performing its obligations for “all people” or “all communities” in general.
Each person or community does not have to exercise the “right to appeal”
but if the State does not comply with the said provisions of the Constitution,
or does not fulfill its obligations to its full capacity, the people and the
community have the right to follow up and urge the State to perform its
obligations as well as to take legal proceedings against any relevant State
agency.
In fiscal year 2021, the Ombudsman made five recommendations to
the Cabinet regarding State agencies that did not fulfill their duties in
compliance with Chapter V - Duties of State as follows:
1. Plastic debris overflowing in the seas of Thailand;
2. The children’s lunch management programme;
3. The prominent role of private electricity generation companies,
granted by the Ministry of Energy, resulting in a significant drop in the proportion
of electricity generation by the state-owned enterprises to less than fifty-one
percent;
4. Impacts from foreign-owned tourism business in Thailand;
5. Effective prevention and reduction of road accidents.
(30)
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Referring matters to the Constitutional Court or the Administrative Court
Section 23 of the Organic Act on Ombudsmen, B.E. 2560 (2017)
prescribes that the Ombudsman may submit a case to the Constitutional
Court or the Administrative Court in the following cases:
1. Case of any provision of a law begging the question of
constitutionality, according to Section 23 (1);
- There were 48 complaints received for consideration,
according to Section 23 (1), none was submitted to the Constitutional Court
with the Ombudsman’s opinion, and all of these complaints were ceased
with no further action being taken.
2. Case of any rule, order or action of a Government agency or State
official begging the question of constitutionality or legality, according to
Section 23 (2).
- There were 34 complaints received for consideration,
according to Section 23 (2). Of these complaints, 1 case was submitted to
the Administrative Court with the Ombudsman’s opinion, and 33 complaints
were ceased with no further action being taken.

Cooperation with local networks and international organisations
1. Cooperation with local networks
		
The Ombudsman created and developed a network of participation
of all sectors (private sector, civil society, government agencies, etc.) to
promote good public governance in order to redress people’s grievance and
to deliver justice.
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(31)

In the fiscal year 2021, there were an increasing number of
networks operating in accordance with the principles of good governance as
a mechanism for redressing people’s grievance. There were total 14 networks
established as follows:
1.1 Networks according to the mission of the Ombudsman – there
were 2 networks established in cooperation with the Constitutional Court
and the Administrative Court.
1.2 Increasing 7 public relations networks were as follows:
1.2.1 The Government Public Relations Department – to
assist the ombudsman to widely publicise information of the Ombudsman
regarding duties and powers, complaint submission channel, including
important performance of the Ombudsman contributing to the society.
1.2.2 The Office of the Princess Mother’s Medical Volunteer
Foundation (the Volunteer Medical Doctors Mobile Units, PMMV) - to disseminate
information of the Ombudsman regarding duties and powers, complaint
submission channel, important performance of the Ombudsman contributing
to the society.
1.2.3 The following 5 networks of government/private sectors
– to assist the Ombudsman to work in public relations by advertising on LCD
screens and other formats:
(1) BNO Group Co., Ltd. – to disseminate publicly
through LCD screens at 15 locations at road intersection in Bangkok, Pattaya,
and Hua Hin.
(2) Transport Co., Ltd. – to advertise on LCD screens
and vinyl banners, and to distribute brochures and leaflets at 123 bus stations
countrywide.
(32)
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(3) The Governor’s office of every province – to
advertise on 113 LCD screens across the country.
(4) Network of agricultural cooperatives in Phetchaburi
province – to publish in the form of vinyl banners at 83 locations.
(5) The higher education institutions – to publicise
the print, electronic, and online media at 155 locations.
1.3 Developing 6 networks of good governance of the Ombudsman
as follows:
According to the Project of Promoting Good Governance to
Fight Corruption (Moralistic district), the project implementation continued
to develop additional 6 Sub-Districts in Lat Bua Luang, Phra Nakhon Si
Ayutthaya province, namely; the sub-district of Lat Bua Luang, Lakchai,
Sam Mueang, Singhanat, Khu Salot, and Khlong Phraya Banlue to achieve
further success.
2. Cooperation with the international organisations
		
The Ombudsman has committed to building a network of international
cooperation as a mechanism for solving people’s problems, promoting the
exchange of knowledge among the international partners to develop their
work system to be increasingly effective in monitoring of the exercise of
administrative power, in fulfilment of the principles of good governance,
the protection of civil rights and freedoms, and enhancing good governance,
both at the domestic and international levels. In the fiscal year 2021,
the Ombudsman cooperated with foreign network partners as follows:
2.1 The Memorandum of Understanding (MOU) for cooperation
with the international Ombudsman organisations
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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The Memorandum of Intent on the Establishment of the
South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF) was signed by three Ombudsman
originations, namely Ombudsman Republik Indonesia (ORI), the Office of
the Ombudsman of the Republic of the Philippines (OMB); and the Office of
the Ombudsman, Thailand, in order to enhance the multilateral cooperation
among regional Ombudsman organization.
2.2 The participation in international cooperation activities:
2.2.1 The participation in the international webinar on the
topic of “COVID-19 and the Ombudsperson - Challenges to the Pandemic”,
hosted by the International Ombudsman Institute (IOI).
2.2.2 The participation in the international webinar of
“UN Resolution on the role of the Organization of the International Ombudsman
(IOI) and the African Ombudsman Research Center (AORC)
2.2.3 The arrangement of the International Ombudsman
Institute’s Asian Region General Meeting by means of teleconferencing.
2.2.4 The participation in a seminar on “Systemic Investigations”,
organized by the African Ombudsman Research Center (AORC).
2.2.5 The arrangements for the Chief Ombudsman of Thailand
to apply for the position of Asian Regional Director of the International
Ombudsman Institute.
2.3 Collaborative activities with partners under the Memorandum
of Understanding (MOU)
There were 7 important collaborative activities carried out
with MOU partners under the Memorandum of Understanding (MOU) as follows:

(34)

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

2.3.1 The Office of the Ombudsman hosted the live webinar,
streamed on Zoom programme on the topic “The Ombudsman’s Roles
during and after the COVID-19 Pandemic” commemorating the 21st Anniversary
of the establishment of the Ombudsman of Thailand, on April 2, 2021. All
of MOU partners from the Republic of Korea, Republic of Indonesia, People’s
Republic of China, Republic of Uzbekistan, Japan, Republic of the Philippines,
Western Australia, and New Zealand, together with the International
Ombudsman Institute’s executive committees and board of directors, as well
as Chief Ombudsman of Republic of Turkey, were invited to be speakers and
participants at the webinar.
2.3.2 The participation in the Bilateral academic cooperation
activities under the Memorandum of Understanding between the Ombudsman
of the Kingdom of Thailand and the Authorized Person of the Oliy Majlis of
the Republic of Uzbekistan for Human Rights (Ombudsman), as follows:
				 Activity 1: The presentation of the Chief Ombudsman
of Thailand with a video presentation on the topic “National Human Rights
Institutions during the COVID-19 Pandemic” in an international seminar,
entitled “Digitalization of the Ombudsman’s activities: innovative mechanisms
for ensuring and protecting human rights and freedoms”
				 Activity 2: The participation in the International Video
Conference on “Digitalization of the Ombudsman’s activities: innovative
mechanisms for ensuring and protecting human rights and freedoms”
organized by the Institute of the Authorized Person of the Oliy Majlis of the
Republic of Uzbekistan for Human Rights (Ombudsman) on the topic
“National Human Rights Institutions during the COVID-19 Pandemic”
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2.3.3 The participation in the bilateral academic cooperation
activities under the Memorandum of Understanding between the Ombudsman
of the Kingdom of Thailand and the Ombudsman of New Zealand as follows:
				 Activity 1: Joint Technical Working Group meetings with
the Office of the New Zealand Ombudsman were organized via Zoom
programme.
				 Activity 2: The Office of the Ombudsman, Thailand
participated in a knowledge exchange webinar, titled “OPCAT Prison Inspection
Practice”, the Optional Protocol-Based Inspection Guidelines for the
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Acts”
hosted by the Office of the Ombudsman of New Zealand, MOU partner.
				 Activity 3: The Office of the Ombudsman, Thailand
participated in a knowledge exchange webinar, titled “Making Disability Rights
Real in a Pandemic” (Promoting the Rights of Persons with Disabilities Amid
the Coronavirus 2019 Crisis), hosted by the Office of the Ombudsman of
New Zealand, MOU partner.
2.3.4 The Office of the Ombudsman, Thailand participated
in a bilateral academic cooperation development activity under the
Memorandum of Understanding between the Ombudsman of the Kingdom
of Thailand and the National Commission of Supervision of the People’s
Republic of China (NCS), by sending 3 officers to attend the online seminar
on “Anti-Corruption for Belt and Road Countries” organized by the China
Academy of Discipline Inspection and Supervision (CADIS).

(36)
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Operations of the Office of the Ombudsman
Budget disbursement
In pursuance with the Budget Expenditure Act for fiscal year 2021 as
published in the Government Gazette, on 7 October B.E. 2563 (2020),
coming into force as from 1 October 2020, the Office of the Ombudsman
was allocated an expenditure budget for fiscal year 2021 of 320,886,100 baht.
The total disbursement was 276,902,854.56 baht (86.29 percent) covering
the following expenses:
Table 1: Allocated budget and budget disbursement results of the fiscal year 2021
Disbursement Results
Work plan / Expense
category

Budget allocated
(Quarter 1 - 4) Disbursement Disbursement
percentage

Remaining
budget

Remaining
percentage

Costs for manpower and
operations

239,300,200.00 226,618,033.54

94.70 12,682,166.46

5.30

1. Cost of manpower

221,501,300.00 210,298,980.34

94.94 11,202,319.66

5.06

2. Cost of operations

17,798,900.00

16,319,053.20

91.69

1,479,846.80

8.31

Costs for undertaking
activities and projects to
develop public
sector management

78,171,700.00

50,086,160.32

64.07 28,085,539.68

35.93

1. Cost of operations

73,725,500.00

45,688,460.32

61.97 28,037,039.68

38.03

2. Cost of investment

4,446,200.00

4,397,700.00

98.91

48,500.00

1.09

NACC Integration plan

3,414,200.00

198,660.70

5.82

3,215,539.30

94.18

86.29 43,983,245.44

13.71

Total

320,886,100.00 276,902,854.56
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For the total remaining budget shown in the above table, according
to the Ombudsman Regulation on Budget (No. 2) B.E. 2563, Article 14, it states
that “at the end of the fiscal year if there is money left to pay, the said
money will be used as the office’s savings for administrative expenses in
accordance with the objectives and mission of the Ombudsman and the
Office”. The Office of the Ombudsman has allocated such money to contribute
to important and urgently needed activities / projects, which has not been
granted the budget for the fiscal year 2022 or has been partially allocated
for implementation. It was also spent for cost of officials’ benefits and
welfare which has not been granted each year the annual budget, i.e.
retirement pension and medical welfare. In order to achieve the implementation
of such budget management, plan, the Office of the Ombudsman always
strictly recognises and considers financial and fiscal discipline fiscal discipline
and the benefits of activities/projects implementation to the general public.
In respect to the achievement of organizational development, in the
fiscal year 2021, the Office of the Ombudsman has participated in the Integrity
and Transparency Assessment (ITA) for the fifth consecutive year. The process
development project was initiated to enhance the Office’s Good Governance.
In order to emphasise its integrity and transparency according to ITA indicators,
the Office of the Ombudsman set up measures to promote integrity and
transparency within the organisation and to improve the Office’s performance
by analyzing the results of ITA by criteria of the previous year. In taking the
measure, emphasis has been placed on the participation of officials of all
levels, the organization and management development, public information
disclosure.

(38)
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In this regard, the Office of the Ombudsman has effectively adopted
the abovementioned measures to promote morality and transparency
within the organisation. Thereafter, according to the results of ITA in the
fiscal year 2021, it was found that the Office of the Ombudsman, passing
the ITA assessment criteria, received a score of 90.44, 3.85 points higher
than the fiscal year 2020. The Office of the Ombudsman received
A rating level, in other words, was the third-ranking among the
independent organizations.
In addition, according to the Office of the Ombudsman Strategic Plan,
4th edition (2018 - 2022), the Office of the Ombudsman has also adopted the
approach of Public Sector Management Quality Award (PMQA) covering all
three dimensions of the national development strategy of “Thai Bureaucracy 4.0”,
to be a guideline to for improvement of service delivery and management.
The assessment of the Public Sector Management Quality Development
(PMQA 4.0) showed that the performance of the Office of the Ombudsman
was rated at “very good” level. In particular, in the dimension of “Open &
Connected Government”, there were 3 projects / activities, passing the criteria.
In the dimension of “Citizen-Centric Government”, there were 4 projects /
activities passing the criteria and 1 project / activity failing to meet such criteria.
In the dimension of “Smart & High Performance Government”, 1 projects /
activities fulfilled the criteria while other 3 projects / activities did not.
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(39)

Regarding the achievement of human resource development, according
to the Office of the Ombudsman Strategic Plan, 4th edition (2018 - 2022),
Strategy 3, - “Building the Office to be a Learning Organisation”, it has focused
on the capacity building for officials to develop and strengthen their knowledge,
skills and key competencies to have specialisation, great potential, and
adaptability to technological change and digital transformation, to effectively
support the Ombudsman.
In the fiscal year 2021, during the COVID-19 pandemic, the Office of
the Ombudsman realised the safety of staff and also attached great
importance to the continuous staff development to their highest potential.
In addition to organizing internal training (In-House Training), method of staff
development was changed to a combination with online training through
electronic communication systems in order to comply with COVID-19
prevention and social distancing measures and relevant strategies. The Office
of the Ombudsman conducted staff development programmes, including 3
projects of In-house staff development and 31 external training courses/
projects.

Challenges, Obstacles and Recommendations for operation
Due to the situation of the COVID-19 pandemic in the fiscal year 2021,
the Office of the Ombudsman has to adjust its work procedures to be in line
with the guidelines of the Centre for the Administration of the Situation due
to the Outbreak of the Communicable Disease Coronavirus 2019 (COVID-19).
The risk management analysis of work procedures / impacts of the circumstance
can be done in accordance with the COSO-ERM framework as follows:
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1. Strategic Risk
		 Operational Policy
The Office of the Ombudsman must adjust work policies and
methods by assigning all executives and staff to work remotely at their
residences (work from home policy) and focusing on incessant working via
digital means (virtual platforms).
		
Operations
The Office of the Ombudsman has appointed a working group,
called “The Office of the Ombudsman Centre for the Administration of the
Situation due to the Outbreak of the Communicable Disease Coronavirus
2019 (COVID-19)”, authorised to study, research, collect and analyze data
for considering and sharing opinions on the COVID-19 pandemic, along with
making announcements on operational guidelines towards COVID-19 for staff
of the Office of the Ombudsman – whose living and work affected by
COVID-19.
2. Operational Risk
		 2.1 Receiving complaints in order to redress grievances of people.
In terms of walk-in complaints of the complainants entering
at the Office, it was found that the number of complaints decreased from
the 1st and 2nd quarter of the fiscal year, due to the COVID-19 pandemic as
well as the government’s policies requiring all people refrain from traveling
and asked all agencies to utilise their online channels to facilitate public
services.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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Operations
The Office of the Ombudsman has remained open for submitting
complaints at the office under the pandemic control measures of the Centre
for the Administration of the Situation due to the Outbreak of the Communicable
Disease Coronavirus 2019 (COVID-19). For example, people who come to the
office are requested to measure body temperature, the office provides hand
sanitizer (70% alcohol gel) in several areas. Additionally, the acrylic partition
shields have been installed in the complaint rooms - to keep a social distance
between officials and complainants. The office has also conducted a regular
operation for air and surface disinfection with ozone generator in complaint
rooms and all working space of executives and officers.
Regarding the COVID-19 pandemic in April 2021 - the third wave
of the pandemic, the Office of the Ombudsman has prepared for supporting
people who submit the complaints, as well as improving accessibility and
efficiency services in terms of convenience, fast and simple. The channels
for services accessibility are as follow:
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As a result, in fiscal year 2021, there were a greater number of
people submitting complaints to the Office through electronic means in the
3rd and 4th quarter compared to the 1st and 2nd quarter. It showed a
significant change in people’s behaviors of requesting more services from
government agencies via online channels / Call Center.
		 2.2 Organizing domestic and international conferences.
In accordance with the guidelines set by the Centre for the
Administration of the Situation due to the COVID-19 pandemic, as well as
the government’s policy (Social Distancing), all on-site conferences cannot
be held due to the COVID-19 pandemic situation. Thus, the Office of the
Ombudsman has to adjust the format of meeting - both inside and outside
the country - into digital means.
		
Operations
The Office of the Ombudsman has changed various activities/
projects into digital formats, such as hosting online meetings instead of field
works, holding meetings with several agencies through online programs, i.e.,
Webinar and Zoom Meeting.
3. Financial Risk
The analysis of financial risk of government agencies has focused
on the budget disbursement - which is an economic stimulus in the economy.
In connection with the budget disbursement of the Office of the Ombudsman,
it was found that the disbursement results did not meet defined goals.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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Operations
The situation of COVID-19 pandemic has been a high-risk and
unmanageable factor which severely affected all sectors of society, both at
international and national level. Under this circumstance, it is acceptable
that budget disbursement could not meet the target defined. Due to the
COVID-19 pandemic, the Office of the Ombudsman has changed some
activities / projects to be carried out in the digital / online format to attain
the goals budget. However, as expenditure arising from such activities /
projects implementation was included in the Office’s running costs,
the disbursement of cost of operation could not be made to meet the
planned disbursement target.
4. Compliance Risk
Due to the COVID-19 pandemic, government agencies need to
improve their operating procedures in response to the situation. Thus, all
regulations need to be revised and updated, for instance, adjusting the
method of field fact-finding, changing the meeting format as well as training
and seminar into electronic system.
		
Operations
According to the above-mentioned situation, the Office of the
Ombudsman has announced the Regulations of the Ombudsman on Meetings
through Electronic Media B.E. 2564 (2021) - came into force on May 14, 2021
- authorising meetings conducted through electronic means could be arranged
with both internal and external meetings.
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Furthermore, the Office of the Ombudsman has intently managed
the risk and solve various problems arising from the COVID-19 pandemic
crisis. For instance, the adapting of operation format in accordance with
the situation, such as the development of digital technology in office routine
operation; the determination of regulations, measures, and practices in
accordance with current situation; the acceleration of complaint investigations
and activities / projects undertaking in limited circumstances and in accordance
with government policies; and the constant improvement of digital technology
execution in various fields of work.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(๑)

ตราสัญลักษณ์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๒)

สารจากประธานรัฐสภา

(๔)

สารจากผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๖)

บทสรุปผู้บริหาร

(๙)

Executive Summary
บทที่ ๑ บทน�ำ	
๑. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑.๑ ความเป็นมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑.๓ การด�ำเนินการกรณีเป็นเรื่องเฉพาะตัว หรือเรื่องที่อยู่ในหน้าที่
และอ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐ
๑.๔ เรื่องที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา
๑.๕ การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน
๑.๖ การแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑.๗ การเสนอแนะและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(๒๘)
๑
๘
๙
๑๐
๑๒
๑๓
๑๔
๑๖
๑๗

๒. ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๒๐

๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๔ ทรัพยากรบุคคลของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๕ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๖ ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทย่อย และแผนปฏิรูปประเทศ

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๗
๓๘

บทที่ ๒ ภาพรวมผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

๔๙

๑. สถิติผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑ สถิติผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑.๒ สถิติผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินเปรียบเทียบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๓ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน

๔๑

๕๐
๕๑
๖๑
๖๙

๒. ผลการแก้ไขปัญหาหรือการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๗๒
๒.๑ การเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอน ๗๓
การปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน
๒.๒ การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ
๘๐
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคล
๒.๓ ผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจในกรณีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ ๑๒๘
ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
๒.๔ ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
๑๔๖

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๓. ผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ๑๕๔
		 หรือศาลปกครอง กรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๓.๑ กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ๑๕๗
๓.๒ กรณีกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ๑๖๒
ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๔. ผลการด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาค�ำร้องของบุคคล
		 ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ
		 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖๖

บทที่ ๓ การวิเคราะห์รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน

๑๘๓

๑. สัมฤทธิผลของผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
๑.๑ ความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร
๑.๒ การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามภารกิจการอ�ำนวย
ความเป็นธรรมให้กับประชาชนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑.๓ การประเมินประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการด�ำเนินงาน
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Public Sector Management Quality Award
: PMQA)
๑.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ที่ได้จากการใช้บริการ
และกระบวนการให้บริการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. สัมฤทธิผลของการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีทั้งในระดับ
		 ประเทศและต่างประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๑ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีในประเทศ
๒.๒ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีต่างประเทศ
๒.๓ ความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
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๑๘๔
๑๘๕
๒๕๓
๒๕๙
๒๖๔
๒๖๗
๒๗๔
๒๗๕
๒๙๙
๓๒๓

๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
๓.๒ ด้านอัตราก�ำลังของเจ้าหน้าที่สอบสวน
๓.๓   ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗

บทที่ ๔ ผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรัฐสภา

๓๕๑

ภาคผนวก		

๓๗๓

๑. ค�ำสั่งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ๒๑๙ / ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะท�ำงาน
เพื่อจัดท�ำรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๔
๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

๓๗๕
๓๗๗
๓๙๕
๔๒๐
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บทที่

บทน�ำ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

1

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประวัติการศึกษา
-

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ ๑๑)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วิทยาศาสตรบัณฑิต) (รุ่นที่ ๒๒)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ�ำ (ชุดที่ ๖๑)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior International Defense Resource Management
สถาบัน DEFENSE RESOURCE MANAGEMENT INSTITUTE สหรัฐอเมริกา (รุ่นปี ๑๙๙๙)
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น ๔๘)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ส�ำนักงานศาลยุติธรรม (รุ่นที่ ๑๗)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (รุ่นที่ ๓)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (รุ่นที่ ๘)

ประวัติการท�ำงาน
พ.ศ. ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๓

ผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมที่ ๒
นายทหารข่าวกรอง กองทัพภาคที่ ๑
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�ำเสนาธิการทหารบก
ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พ.ศ. ๒๕๓๕
รองเลขานุการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๓๙
นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ราชองครักษ์เวร
พ.ศ. ๒๕๔๐
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๔๒
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๔๔
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ตุลาการศาลทหารกลาง
พ.ศ. ๒๕๔๗
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๑
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม และเลขาธิการสภากลาโหม
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
ราชองครักษ์พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๓
รองปลัดกระทรวงกลาโหมและสมาชิกสภากลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๕
รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประวัติการศึกษา
-

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๒ สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร (Graduate Research Instute of policy Studies, Japan)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรรับรองความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล IPMA-EP
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับองค์กร IPMA-HR
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ ๔๘)

ประวัติการท�ำงาน
พ.ศ. ๒๕๒๑
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์งานบุคคล ๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๒๒
ปลัดอ�ำเภอ อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
พ.ศ. ๒๕๓๔
นายอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๖
นายอ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
พ.ศ. ๒๕๓๘
นายอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๐
นายอ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๔๑
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๔
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๔๗
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๕๒
รองอธิบดีกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๒
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภู
พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๗
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute)

รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประวัติการศึกษา
-

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๓ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
(ปปร. รุ่นที่ ๑๓)
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ ๔๙)
- หลักสูตรกฎหมายมหาชนในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
(ปรม. รุ่นที่ ๔)

ประวัติการท�ำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๑

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๙
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๐
ผู้จัดการส�ำนักงานโครงการเงินกู้ธนาคารโลก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๐
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๗
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน

๑.
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ ความเป็นมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก�ำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา” จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๙๖ – ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ และเมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนชื่อ
“ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้เข้าควบคุมอ�ำนาจการปกครองประเทศ และได้มีประกาศ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุด
ชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้มี
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อความสงบเรียบร้อยในการปกครอง
ประเทศ จึงให้ยกเลิกการประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง การสิน้ สุดชัว่ คราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ได้มีบทบัญญัติให้องค์กรอิสระ และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป และเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ซึ่งบัญญัติให้ “ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ�ำนวน
สามคน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา จากผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา โดยผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ ทียบได้ไม่ตำ�่ กว่ากรมตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาประกาศก�ำหนด โดยต้องด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีจ�ำนวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด�ำเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จ�ำนวนหนึ่งคน”๑ และก�ำหนดให้
“ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว”๒
๑
๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๙
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ปัจจุบันผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบด้วย
๑. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ต�ำแหน่ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔๓
๓. รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔๔

๑.๒ หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดินในปัจจุบนั ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใด ๆ บรรดาทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อน
หรื อ ความไม่เ ป็น ธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือ
เกินสมควรแก่เหตุ
ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
๔
ประกาศราชราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
๓
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(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมือ่ เห็นว่ามีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อั น เนื่ อ งมาจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ ปฏิ บั ติ น อกเหนื อ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมนั้น
(๓) เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ท ราบถึ ง การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
(๔) หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น
การด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจข้างต้น ต้องมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และให้คำ� แนะน�ำ เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลือ่ มล�ำ้ อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน
และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ด� ำ เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป อนึ่ง ในกรณี
การด�ำเนินการตามหน้าที่ข้างต้น พบว่า เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�ำเนินการต่อไป๕
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่สามประการข้างต้น ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒
๕
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(๑) บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวินจิ ฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๖

๑.๓ การด�ำเนินการกรณีเป็นเรื่องเฉพาะตัว หรือเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจ
ของหน่วยงานของรัฐ
ในการด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ ถ้าผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเรือ่ งใดเป็นเรือ่ งเฉพาะตัวเป็นรายกรณี หรือเป็นเรือ่ ง
ที่ อ ยู ่ ในหน้า ที่และอ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐที่จ ะขจัดความเดือดร้อนหรืออ�ำนวย
ความเป็นธรรมได้ตามหน้าที่และอ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว ให้ด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่การด�ำเนินการในเรื่องนั้นมีกฎหมายก�ำหนดให้มีการร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ไว้แล้ว ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณา
ด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป
(๒) ในกรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการด�ำเนินการ
ทางวินยั ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินส่งเรือ่ งให้ผมู้ อี ำ� นาจด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลหรือการด�ำเนินการทางวินัยในกรณีนั้นด�ำเนินการต่อไป แต่ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๑) (๒) ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓
๖
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ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะ
ให้ มี ก ารแก้ ไขกฎหมาย กฎ หรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
อย่างเป็นระบบได้
(๓) ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี๗

๑.๔ เรื่องที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๗ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา
(๑) เรือ่ งทีเ่ ป็นนโยบายทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด เว้นแต่นโยบายนัน้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือมีผลให้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
(๒) เรือ่ งทีม่ กี ารฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่ นศาลหรือเรือ่ งทีศ่ าลมีคำ� พิพากษา ค�ำสัง่ หรือ
ค�ำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มี
การปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(๓) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๔) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่น
รับไว้ดำ� เนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจขององค์กรอิสระนัน้ แล้ว แต่ไม่ตดั อ�ำนาจในการทีจ่ ะ
ขอรับทราบผลการพิจารณาขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ด�ำเนินการ
๗

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๖
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(๕) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สทิ ธิไม่สจุ ริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่
ประชาชนโดยส่วนรวม
(๖) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่าง
เหมาะสมแล้ว
(๗) เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเคยสรุปผลการพิจารณาแล้ว เว้นแต่จะปรากฏพยาน
หลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท�ำให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
(๘) เรื่องอื่นตามมติที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก�ำหนด
ในกรณีทคี่ วามปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะตามวรรคหนึง่ ให้ผตู้ รวจการ
แผ่นดินสั่งยุติเรื่อง

๑.๕ การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน
ผู้มีสิทธิร้องเรียน ได้แก่ ผู้ที่ได้พบหรือได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อั น เนื่ อ งมาจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ ปฏิ บั ติ น อกเหนื อ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ หรือมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำ� เป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ อาจแจ้งหรือ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไปได้
อย่างไรก็ดี ผูต้ รวจการแผ่นดินสามารถพิจารณาเรือ่ งโดยไม่มกี ารแจ้งหรือการร้องเรียนก็ได้
การแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอาจกระท�ำได้ทั้งที่เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือกระท�ำด้วยวาจา ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พฒ
ั นาช่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียน
ให้มคี วามหลากหลายเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงประชาชนในทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศอย่างเท่าเทียมกัน
และเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิร้องเรียน ประชาชนสามารถแจ้งหรือ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
14
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(๑) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๖๗๖ (โทรฟรีทั่วประเทศ)
(๒) ร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑
(๓) ร้องเรียนผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชัน ซึง่ เป็นการบริการบนระบบ IOS และ
Android โดยสามารถติดตัง้ แอปพลิเคชัน “ผูต้ รวจการแผ่นดิน” ผ่านทาง App Store หรือ
Play Store หรือติดตั้งผ่านการแสกน QR Code

(๔) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๕) ส่งทางไปรษณีย์ โดยท�ำหนังสือร้องเรียนส่งไปยังส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ชั้ น ๕ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือ ตู้ ปณ.๓๓๓ ปณฝ.ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๕
(๖) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(๗) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
(๘) มอบหรือส่งโดยบุคคล หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ
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๑.๖ การแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐที่มีลักษณะ
เฉพาะบางประการทีแ่ ตกต่างจากหน่วยงานตรวจสอบอืน่ ของทางราชการ กล่าวคือ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได้สงั กัดฝ่ายบริหาร โดยมีสำ� นักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและอ�ำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงเชื่อมั่นได้ว่าการพิจารณาวินิจฉัย
เรือ่ งร้องเรียนของผูต้ รวจการแผ่นดินนัน้ มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็น
ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นหรื อ ผู ้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นก็ ต าม โดยตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก นิ ติ ธ รรมและ
การมุ่งส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถด�ำเนินการ
ตามกฎหมายได้ ดังนี๘้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค�ำ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยาน
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้น
มิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม
ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล
อนึ่ง กระบวนการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินมีความแตกต่างจากศาลตรงที่
ผลของค�ำพิพากษาของศาลจะมีฝ่ายแพ้–ชนะ มีการเผชิญหน้ากันระหว่างคู่ความ และมี
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งเน้นการแก้ไขความเดือดร้อนและ
เยียวยาความทุกข์ร้อนของประชาชนหรือผู้ร้องเรียนมากกว่าการมุ่งชี้ความผิดและ
๘

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕
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การลงโทษ มิได้พิจารณาปัญหาโดยยึดถือเพียงแต่ความถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย
แต่เพียงอย่างเดียว แต่พจิ ารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วย
นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้สะดวก ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการร้องเรียน และด�ำเนิน
กระบวนการพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยใช้แนวทางสันติวิธีในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน

๑.๗ การเสนอแนะและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เมือ่ ความปรากฏต่อผูต้ รวจการแผ่นดินไม่วา่ จะมีผแู้ จ้งหรือผูร้ อ้ งเรียนหรือไม่กต็ าม
ว่าบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีกรณีที่การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐเป็นภาระ
แก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงหรือด�ำเนินการอื่นใดด้วยความรอบคอบ เพื่อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนัน้ หรือ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใด ๆ ต่อไป เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าที่
ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล�้ำ อ�ำนวยประโยชน์
ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกันและลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ�ำเป็น
ก่อนการเสนอแนะดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถ และอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องที่จะด�ำเนินการตามแนวทางที่เสนอแนะประกอบด้วย๙

๙
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ภายหลังจากการหารือ เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั ข้อเสนอแนะจากผูต้ รวจการแผ่นดิน
เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้
เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่
จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจแก้ไขได้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลา จะขยายเวลา
ออกไปอีกก็ได้เมื่อได้แจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบแล้ว โดยจะขยายเวลาได้อีกไม่เกินหก
สิบวัน เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้วหน่วยงานของรัฐนั้นยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อันท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจโดยเร็ว โดยให้ถือว่ารายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นส�ำนวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ๑๐
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจ
ด�ำเนินการได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐนัน้ ทีจ่ ะแจ้งให้ผตู้ รวจการ
แผ่นดินทราบภายในก�ำหนดเวลาข้างต้น และปรึกษาหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเมื่อได้
ข้อยุติประการใดให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการไปตามข้อยุตินั้น ในกรณีที่ไม่อาจหา
ข้ อ ยุ ติ ไ ด้ ให้ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เสนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การ
ตามที่เห็นสมควร และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว โดยให้ดำ� เนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วัน และด�ำเนินการเช่นเดียวกับ
กรณีที่ได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น๑๑

๑๐
๑๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง
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หากเป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ขจัด
หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลใด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำเสนอแนะนัน้ ภายในสามสิบวัน เว้นแต่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่า การด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบก่อนพ้นก�ำหนดเวลาสามสิบวัน
ดังกล่าวและให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ
โดยเร็วต่อไป แต่หากไม่สามารถหาข้อยุตไิ ด้ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร และให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว และด�ำเนินการตามเงือ่ นไขระยะเวลาดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วต่อไป๑๒
อย่างไรก็ดี ในกรณีทคี่ วามปรากฏต่อผูต้ รวจการแผ่นดินว่ามีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ของรัฐธรรมนูญ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะรายงานให้รัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้๑๓

๑๒
๑๓

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒.

ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายของผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงก�ำหนดให้มีส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชา ก�ำกับดูแล และรับผิดชอบร่วมกันของผูต้ รวจการแผ่นดิน๑๔ และมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ดังต่อไปนี๑๕
้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุภารกิจ
และหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น
(๒) อ�ำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๔) ด�ำเนินการหรือส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
หรือภาคเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก�ำหนดหรือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติ
มอบหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะผูบ้ ริหารของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ประกอบด้วย
(๑) พันต�ำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์
ต�ำแหน่ง เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๒) นายวทัญญู ทิพยมณฑา
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๓) นายกมลธรรม วาสบุญมา
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๔) นายอดิศร ร่มสนธิ์
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๔
๑๕

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ วรรค ๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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คณะผู้บริหารส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พันต�ำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์
เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายอดิศร ร่มสนธิ์

นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์

รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
ในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบด้วย ๑๖ ส�ำนัก ๑ สถาบัน และ ๑ หน่วย ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำนักบริหารกลาง มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพิธีการ งานบริหาร
ทัว่ ไป งานประชุม งานอาคารสถานทีแ่ ละความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานข้อมูลข่าวสาร
งานธุรการกลางและงานอื่นซึ่งไม่ได้ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของส่วนงานอื่นใด
ในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการเฉพาะ
(๒) ส�ำนักบริหารการคลัง มีภารกิจเกีย่ วกับการบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สินของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๓) ส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ งานสวัสดิการและประโยชน์เกือ้ กูล งานวินยั และจริยธรรม และงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(๔) ส�ำนักนโยบายและแผน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์
และค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง
(๕) ส�ำนักสือ่ สารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มีภารกิจเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์
การสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ การพัฒนาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
การจัดการเว็บไซต์ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน การด�ำเนินการเกีย่ วกับงานโสตทัศนูปกรณ์
(๖) ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจเกี่ยวกับงานพัฒนา 
ออกแบบ วางระบบ และบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๗) ส�ำนักกฎหมายและคดี มีภารกิจเกีย่ วกับการแสวงหาข้อเท็จจริง การเสนอเรือ่ ง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง การวิเคราะห์กฎหมาย และงานนิติการ
(๘) ส�ำนักตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน มีภารกิจเกีย่ วกับการรับเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบ
กลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริง และจัดท�ำความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย
ในกรณีการรับหรือไม่รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียน ตลอดจนส่งมอบเรื่องร้องเรียนที่ให้รับไว้
พิจารณาให้สว่ นงานทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง การด�ำเนินการเรือ่ งทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก
ไม่ซบั ซ้อน สามารถประสานงานเพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมด้วยความรวดเร็ว
และเรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติ งานติดตาม รายงานผลการด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน งานให้ค�ำปรึกษา ตอบข้อซักถามแก่ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๙) ส�ำนักสอบสวน ๑ มีภารกิจเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และจัดท�ำ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย งานติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๐) ส�ำนักสอบสวน ๒ มีภารกิจเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และจัดท�ำ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย งานติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติ
24
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(๑๑) ส�ำนักสอบสวน ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และจัดท�ำ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย งานติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๒) ส�ำนักสอบสวน ๔ มีภารกิจเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและจัดท�ำความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย
โดยเฉพาะเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เรือ่ งทีส่ ำ� คัญเร่งด่วน เรือ่ งทีม่ คี วามสลับซับซ้อนเกีย่ วเนือ่ ง
หลายพื้ น ที่ ห รื อ หลายหน่ ว ยงาน ตลอดจนเรื่ อ งที่ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และส� ำ นั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายให้ด�ำเนินการเป็นกรณีพิเศษ งานติดตาม และรายงานผล
การด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๓) ส�ำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง จัดท�ำรายงานและพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และเรื่องอื่น
ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๑๔) ส�ำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน ธรรมาภิบาล การสร้าง
และส่งเสริมเครือข่ายเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน
และส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การด�ำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
(๑๕) ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจเกีย่ วกับงานวิเทศสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กิจการล่ามและภาษาต่างประเทศ งานรับรองและงานพิธีการที่เกี่ยวกับ
การต่างประเทศ งานวิจัยและวิชาการระหว่างประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ
(๑๖) สถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินศึกษา มีภารกิจเกีย่ วกับการวิจยั วิชาการ การบริการ
วิชาการและเผยแพร่ งานจัดท�ำรายงานผูต้ รวจการแผ่นดินประจ�ำปี งานห้องสมุด จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(๑๗) หน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจเกีย่ วกับการตรวจสอบการด�ำเนินงานภายใน
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน และรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
(๑๘) ส�ำนักกิจการผูต้ รวจการแผ่นดินและเลขาธิการ มีภารกิจเกีย่ วกับการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการ รองเลขาธิการ และคณะผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ภาพรวมโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและอัตราก�ำลังของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
๑. ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแบ่งส่วนงานออกเป็น  ๓ กลุ่ม จ�ำนวน ๑๘ ส่วนงาน ดังนี้
๑.๑ ส่วนงานที่ขึ้นตรงเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๑ ส่วนงาน
๑.๒ ส่วนงานภารกิจด้านงานสอบสวนและนิติการ จ�ำนวน ๗ ส่วนงาน
๑.๓ ส่วนงานภารกิจด้านวิชาการและสนับสนุน จ�ำนวน ๑๐ ส่วนงาน
๒. อัตราก�ำลังแบ่งตามส่วนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ส่วนงาน
เลขาธิการและรองเลขาธิการ
ส่วนงานที่ขึ้นตรงเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนงานภารกิจด้านงานสอบสวนและนิติการ
๑. ส�ำนักกฎหมายและคดี
๒. ส�ำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
๓. ส�ำนักสอบสวน ๑
๔. ส�ำนักสอบสวน ๒
๕. ส�ำนักสอบสวน ๓
๖. ส�ำนักสอบสวน ๔
๗. ส�ำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
ส่วนงานภารกิจด้านวิชาการและสนับสนุน
๑. ส�ำนักบริหารกลาง
๒. ส�ำนักบริหารการคลัง
๓. ส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
๔. ส�ำนักนโยบายและแผน
๕. ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖. ส�ำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
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อัตราก�ำลัง (คน)
๕
๔
๔
๑๓๓
๑๒
๑๗
๒๓
๒๑
๒๓
๒๐
๑๗
๑๕๑
๓๗
๑๒
๑๒
๑๒
๑๑
๑๔

ส่วนงาน
๗. ส�ำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
๘. ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์
๙. สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
๑๐. ส�ำนักกิจการผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ

อัตราก�ำลัง (คน)
๑๑
๘
๑๒
๒๒

หมายเหตุ : ๑. จ�ำนวนอัตราในส่วนงานภารกิจด้านงานสอบสวนและนิติการมีอัตราลูกจ้างประจ�ำ
ในต�ำแหน่งพนักงานธุรการส่วนงานละ ๑ คน รวม ๗ คน
๒. มีเจ้าหน้าที่สอบสวนที่ปฏิบัติงานในส�ำนักกิจการผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ
จ�ำนวน ๖ คน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๓.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๓.๑ วิสัยทัศน์
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการวางแผนระยะยาว โดยค�ำนึงถึง
ทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุถงึ ผลส�ำเร็จตามภารกิจในการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับประชาชนและสังคม จึงได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ขึ้น โดยเป็นการจัดท�ำภายใต้หน้าที่และอ�ำนาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่เพียงให้ความคุ้มครองให้กับประชาชนภายใน
ประเทศเท่านั้น แต่ใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และให้ความคุ้มครอง
ชาวต่ า งชาติ ที่ เข้ า มาอยู ่ ใ นประเทศไทย เป็ น การเสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม
แก่ประชาชนในระดับประชาคมโลก ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นธรรมที่ยั่งยืน
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานตามกรอบแนวทางและการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ผตู้ รวจการ
แผ่นดิน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กร
ทีจ่ ะขับเคลือ่ นภารกิจของผูต้ รวจการแผ่นดินให้บรรลุตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีม่ ี จึงได้กำ� หนดให้
มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี หรือแต่ละช่วง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ฯ
ระยะ ๒๐ ปี โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการด�ำเนินงาน ในระยะ ๕ ปีแรก
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) คือ
“เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐเพือ่ ความเป็นธรรมของแผ่นดิน”
อันหมายถึง การมุง่ เน้นแก้ไขความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
โดยก�ำหนดกลไกการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ เน้นรูปแบบการท�ำงานแบบกัลยาณมิตร
การให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน สือ่ มวลชน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว การพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูง การพัฒนางานด้านวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านมากขึน้ ใช้เวลาท�ำงานน้อยลง แต่เสร็จสมบูรณ์
และเกิดผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๓.๒ พันธกิจ
“ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ยั่งยืน”
(๑) การแสวงหาข้อเท็จจริงเพือ่ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม
(๒) การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
(๓) การติดตามและรายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
การด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเน้นการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่
และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยการแสวงหาข้อเท็จจริง
เมือ่ เห็นว่ามีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม เพือ่ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น หรือเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำ� เป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ การเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามหมวด ๕
หน้าทีข่ องรัฐ การด�ำเนินงานดังกล่าว ใช้กลไกในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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๓.๓ ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพือ่ ให้สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้กำ� หนด
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และน�ำกรอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะด�ำเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างกลไกให้หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
การปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น สร้างการรับรู้และ
เข้าถึงผูต้ รวจการแผ่นดิน ประสานงานและท�ำงานร่วมกับ
องค์กรอิสระอื่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาแนวทางในการให้หน่วยงาน
ภาครัฐแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือการปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ ป็นภาระ
แก่ประชาชน โดยมุง่ เน้นการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
ในเชิงระบบ

เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐ
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานของรัฐให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ
อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
- ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียนต่อการปฏิบตั งิ าน
เกี่ ย วกั บ การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
ความไม่เป็นธรรม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริง
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความเป็นธรรม
เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการด� ำ เนิ น งานด้ า น
การอ�ำนวยความเป็นธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
คุ ณ ภาพโดยพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชน
ให้ มี ค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
การจัดท�ำมาตรฐานเรือ่ งร้องเรียนในแต่ละประเด็น
ให้มีมาตรฐานกลาง ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนต่ อ การอ� ำ นวยความเป็ น ธรรมของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
กลไกการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การแก้ ไขความเดื อ ดร้ อ น
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงผ่านกลไกและวิธีการ
รวมทัง้ การให้ความรูค้ วามเข้าใจหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของผูต้ รวจการแผ่นดินการให้คำ� ปรึกษาและแก้ไข
ความเดื อ ดร้ อ นแก่ ป ระชาชนผ่ า นการด� ำ เนิ น
กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและสร้ า ง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน การจัดท�ำและพัฒนารูปแบบวิธีการ
ปฏิบตั ิ และแนวทางการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ทกุ ภาคส่วนและเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ต่อการอ�ำนวย
ความเป็นธรรม
เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจ
หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และทุกภาคส่วน
มีความเชือ่ มัน่ ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความไม่เป็นธรรม

เป้าประสงค์
- ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภายในประเทศและระหว่ า ง
ประเทศมีความรู้และเข้าใจหน้าที่และอ�ำนาจของ กลยุ ท ธ์ ที่ ๒.๒ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ความร่วมมือในการ หน่วยงานและทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรม เพือ่ สร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
(ภาครัฐ เอกชน ประชาชน) ในการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
การด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อแก้ไข
- ระดั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจและการบู ร ณาการ ปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรม
ความร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ทั้ ง ภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างและขับเคลื่อนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างเจ้าหน้าทีข่ องประเทศคูภ่ าคีระหว่าง
ประเทศ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถของบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญ
ในแต่ละด้าน การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานของ
องค์กร การพัฒนางานด้านวิชาการ การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนา
ระบบข้อมูลและเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
กับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
รวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลความรู้ การพัฒนางาน
ด้านวิชาการ การเชือ่ มโยงองค์ความรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการงานของส�ำนักงาน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการงานของ
ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เป้าประสงค์
- บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ มีการจัดท�ำและ เน้ น การพั ฒ นาและยกระดั บ การด� ำ เนิ น งานของ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล องค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
และการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการด�ำเนินงาน
เพื่ อ พั ฒ นาไปสู ่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ และ
สามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั องค์กรอืน่ ในบริบท กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ที่แตกต่างกันไป และตอบสนองต่อภารกิจของ ให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานมี ค วามเชี่ ย วชาญ
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน
เฉพาะด้านและมีศกั ยภาพสูง บุคลากรแต่ละสายงาน
และระดั บ ต� ำ แหน่ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ และ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
- ระดับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเป็น ความเชี่ยวชาญ ให้พร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
อ�ำนาจและรองรับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุ ท ธ์ ที่ ๓.๔ พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
สนับสนุนการด�ำเนินงาน
เพื่ อ ให้ ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น มี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทีท่ นั สมัยในการ
สนับสนุนการด�ำเนินงาน
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๓.๔ ทรัพยากรบุคคลของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน มีบุคลากร จ�ำนวน ๒๙๓ คน แบ่งเป็น เลขาธิการ ๑ คน พนักงาน สายงานบริหาร
จ�ำนวน ๔ คน สายงานสอบสวนและนิตกิ าร จ�ำนวน ๑๓๒ คน สายงานสนับสนุน จ�ำนวน ๑๒๓
คน และลูกจ้างประจ�ำ ต�ำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานธุรการ จ�ำนวน ๓๓ คน ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจ�ำแนกตามสายงาน

ประเภทและระดับต�ำแหน่ง

สายงาน

รวม (คน)

บริหาร

สอบสวนและนิติการ

สนับสนุน

๑

-

-

๑

-

๔

-

-

๔

สูง
ต้น

-

๗
๒๔

๑๑
๑๙

๑๘
๔๓

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
ช�ำนาญการ
ปฏิบัติการ

๕
-

๒
๗๖
๒๓
๑๓๒
-

๑
๘๓
๙
๑๒๓
๓๓
๑๕๖

๓
๑๕๙
๓๒
๒๖๐
๓๓
๒๙๓

เลขาธิการ
บริหาร
อ�ำนวยการ

วิชาการ

รวม
ลูกจ้างประจ�ำ
รวม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

37

นอกจากนี้ ในภาพรวมบุคลากรของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน มีเลขาธิการ พนักงาน
และลูกจ้างประจ�ำ ส�ำเร็จการศึกษาระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี จ�ำนวน ๒๙ คน ปริญญาตรี จ�ำนวน
๕๒ คน ปริญญาโท ๒๐๘ คน และปริญญาเอก ๔ คน ดังนี้
ตารางที่ ๒ แสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร

ปริญญาเอก
เลขาธิการและพนักงาน
๔
ลูกจ้างประจ�ำ
รวม

รวม (คน)

ปริญญาโท
๒๐๘

ปริญญาตรี
๔๘

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
-

-

-

๔

๒๙

๓๓

๔

๒๐๘

๕๒

๒๙

๒๙๓

๒๖๐

๓.๕ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน
๒๔,๘๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท หรือลดลงร้อยละ ๗.๑๘ สรุปดังนี้
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หน่วย : บาท
แผนงาน /
หมวดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔

เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากปีก่อน

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการ ๒๓๓,๖๒๘,๙๐๐.๐๐ ๒๓๙,๓๐๐,๒๐๐.๐๐
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

๕,๖๗๑,๓๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

-๕,๘๖๕,๗๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

๒๑๕,๖๓๕,๖๐๐.๐๐ ๒๒๑,๕๐๑,๓๐๐.๐๐
๑๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐

๑๗,๗๙๘,๙๐๐.๐๐

๗๘,๑๗๑,๗๐๐.๐๐ -๓๓,๙๐๗,๙๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

๗๓,๗๒๕,๕๐๐.๐๐ -๒๗,๗๓๔,๙๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายลงทุน
๓. แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

๑๐,๖๑๙,๒๐๐.๐๐

-

๒.๔๓

๑๙๔,๔๐๐.๐๐

๒. แผนงานพืน้ ฐาน ด้านการปรับสมดุล ๑๑๒,๐๗๙,๖๐๐.๐๐
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๑๐๑,๔๖๐,๔๐๐.๐๐

ร้อยละ

-๓๐.๒๕

๔,๔๔๖,๒๐๐.๐๐

-๖,๑๗๓,๐๐๐.๐๐

๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐

๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐

๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐

๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ ๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐ -๒๔,๘๒๒,๔๐๐.๐๐

-๗.๑๘

เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กับงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกตามแผนงาน พบว่า 
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน ๕,๖๗๑,๓๐๐.๐๐ บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๒.๔๓ ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๒. แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน ๓๓,๙๐๗,๙๐๐.๐๐ บาท ลดลงร้อยละ ๓๐.๒๕
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั การปรับลด
วงเงินงบประมาณในรายการที่ส�ำคัญ ดังนี้
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๒.๑ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งในส่วนของการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ภายในประเทศเพื่ อ แสวงหาข้ อ เท็ จ ตามค� ำ ร้ อ งเรี ย น รวมถึ ง กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศในลักษณะของการเดินทางไปหารือข้อราชการในประเทศต่าง ๆ นอกจากนัน้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ
นานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีการก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้หัวข้อ
“ผูต้ รวจการแผ่นดินในโลกแห่งการเปลีย่ นแปลง : ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ ”
(Ombudsman in a changing world: resilience amidst challenges) ระหว่างวันที่
๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเต็ล ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงได้รับการปรับลดวงเงินงบประมาณในส่วนดังกล่าว
๒.๒ ค่าใช้จ่ายลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้รบั จัดสรรรายการค่าใช้จา่ ยลงทุนเพียง ๑ รายการ จ�ำนวน ๔,๔๔๖,๒๐๐.๐๐ บาท
๓. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จ�ำนวน ๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐ บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๐๐ เนือ่ งจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
เพือ่ ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมผูต้ รวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพือ่ ความเป็นธรรม
ในสังคม (พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม) ซึง่ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับ
กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ส�ำนักพระราชวัง ด�ำเนินงานโครงการ
“พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” เพื่อด�ำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งใน
“โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)” โดยด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ ได้มกี ารขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นต�ำบลคุณธรรม การสร้างความตระหนักต่อค่านิยมความซื่อสัตย์
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สุจริตหรือต่อต้านการทุจริต การรับรู้สิทธิและหน้าที่พลเมือง การสร้างคุณธรรมเป้าหมาย
และคุณธรรมอัตลักษณ์ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ หมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระยาบันลือ) โดยใช้กจิ กรรมส่งเสริม
ความดีเป็นระบบขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งในด้านการพัฒนาคนและพัฒนาสภาพแวดล้อม
โดยมีวดั มัสยิด หน่วยงานราชการระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัดมีสว่ นร่วมในการสนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งการด�ำเนินโครงการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส�ำนึก ให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การมีสว่ นร่วมในชุมชน เพือ่ ให้ประชาชนมีวฒ
ั นธรรม ค่านิยมสุจริต มีทศั นคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๖ ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
		 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
		 และแผนแม่บทย่อย และแผนปฏิรูปประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การด�ำเนินงานของผูต้ รวจการแผ่นดินและส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินมีทศิ ทางการปฏิบตั งิ านทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
ปรากฏตามแผนภาพที่ ๑ และ ๒
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แผนภาพที่ ๑ : ภาพรวมความเชื่อมโยงภารกิจของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

43

กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนภาพที่ ๒ : ความสอดคล้องเป้าหมายตามภารกิจของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดยเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติดา้ นที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งหวังให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใสนั้น จะเห็นได้ว่าจากขอบเขตภารกิจทั้งในงานแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
ไม่ว่าจะเป็น case by case หรือเรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจหยิบยก
ขึ้นมาเพื่อพิจารณา  หรือแม้กระทั่งงานหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ถึงแม้ผลผลิตส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีข้อยุติ
และค�ำวินิจฉัยที่มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้หน่วยงานด�ำเนินการในการ
แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือค�ำวินจิ ฉัยทีม่ ขี อ้ เสนอแนะเพือ่ ส่งต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาสัง่ การยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขบรรดากฎหมาย
กฎ ระเบียบฯ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ทัง้ นี้ บรรดาค�ำวินจิ ฉัยทีม่ ขี อ้ เสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดิน
เพื่อให้หน่วยงานด�ำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนั้น ถือเป็นภารกิจส�ำคัญ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมีส่วนช่วยผลักดันหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริ ก ารประชาชนหรื อ ระบบบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการท�ำงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และต่อประเทศร่วมกัน อีกทั้งเพื่อให้
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๓ ฉบับนั้น แผนงาน /
โครงการส�ำคัญของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความเชือ่ มโยง
กับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ น (๑) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ และ (๒) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้าน (๑) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกิจกรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้
บริการประชาชน ซึ่งสอดรับกับแผนย่อย ๓ แผนงาน ดังนี้
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แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
เนื่องด้วยส�ำนักงานฯ ไม่มีส่วนงานในระดับภูมิภาค แต่ส�ำนักงานฯ มีการจัดท�ำ
โครงการ Ombudsman Care ซึ่งถือเป็นโครงการส�ำคัญของส�ำนักงานฯ ในการเข้าถึง
การให้บริการประชาชน โดยมีกิจกรรมในการลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของหน่วยงานเพือ่ ให้ประชาชนรับทราบบทบาทและภารกิจของผูต้ รวจการแผ่นดินยังพืน้ ที่
ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทั้งการน�ำหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
และค�ำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยลงพื้นที่ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนตามพืน้ ทีท่ ยี่ ากแก่การเข้าถึง ซึง่ ประชาชน
จะได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ และได้รับค�ำปรึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ไปใน
คราวเดียวกัน
แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
โดยการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบบโทรศัพท์
Call Center สายด่วน ๑๖๗๖ เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว เพื่อเป็น
ช่องทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
บริการของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในส�ำนักงาน เพื่อให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้ า น (๒) การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ นั บ แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้ความส�ำคัญกับประเด็นการต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด ทีผ่ า่ นมาได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บรรดาหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
ภาคประชาสังคม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานฯ มีโครงการส�ำคัญ คือ
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมีเป้าหมายในการให้ประชาชน
มีวฒ
ั นธรรมค่านิยมสุจริต มีทศั นคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณของประเทศที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ให้ความส�ำคัญกับความต่อเนือ่ งของการบริหารราชการแผ่นดินเพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อมีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณได้มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณที่ขับเคลื่อนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ถึงแม้ว่าสถิติการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในช่วงที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั จะมีวงเงินงบประมาณจ�ำนวนไม่มากเมือ่ เปรียบเทียบกับส่วนราชการ
หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก�ำหนด
เป้าหมายการท�ำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในการแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยมุง่ เน้นการท�ำงานในการแก้ไขความเดือดร้อนโดยการแสวงหาข้อเท็จจริง
การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ การด�ำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส�ำคัญ อีกทั้งในเรื่องของการมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน
ขององค์กรในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะความรูแ้ ก่บคุ ลากรของส�ำนักงาน
การพัฒนางานด้านต่างประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพในการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การปลูกฝังจิตส�ำนึกค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ
46
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อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป้าหมายในการด�ำเนินงาน มีความสอดรับและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผนการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน ส�ำนักงานฯ ก็ได้ค�ำนึงถึงความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ประชาชน และเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการอ�ำนวยความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไข
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
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บทที่
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๑.
สถิติผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑.๑ สถิติผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
		
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนไว้ดำ� เนินการทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๔,๘๖๖ เรือ่ ง
และได้พิจารณาตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริงจนมีค�ำวินิจฉัย หรือมีข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน จ�ำนวน ๒,๖๗๕ เรื่อง ดังนี้
การด�ำเนินการ
๑. เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา
ประกอบด้วย
     ๑.๑  เรื่องที่รับไว้ในปีงบประมาณ
     ๑.๒  เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณายกมาจาก
            ปีงบประมาณก่อน
๒. ผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย
     ๒.๑  เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
     ๒.๒  เรื่องร้องเรียนยกไปด�ำเนินการใน
            ปีงบประมาณถัดไป

จ�ำนวน (เรื่อง)

สัดส่วน (ร้อยละ)

๔,๘๖๖

๑๐๐.๐๐

๒,๙๙๑
๑,๘๗๕

-

๒,๖๗๕
๒,๑๙๑

๕๔.๙๗
๔๕.๐๓

เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถจ�ำแนก
ตามผลการด�ำเนินการดังนี้
การด�ำเนินการ

จ�ำนวน (เรื่อง)

เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

๒,๖๗๕

- ด�ำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

๒,๖๓๐

- ผู้ร้องเรียนได้ถอนเรื่องร้องเรียน/ ข้อมูลไม่ชัดเจน

๔๕
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สถิติเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จ�ำแนกตามผลการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒ หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

จ�ำนวน (เรื่อง)

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๒ (๑)

๑๘

- เรือ่ งร้องเรียนทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ผูร้ อ้ งเรียนได้รบั
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเนือ่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั ิ
นอกเหนือหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามนัยมาตรา ๒๒ (๒)

๑๙

- เรือ่ งร้องเรียนทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการทีห่ น่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ๒๒ (๓)

๑

- เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๒ (๔)

๕๓

รวม

๙๑

52

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มาตรา ๒๓ การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองเพื่อพิจารณา จ�ำนวน (เรื่อง)
- เรือ่ งร้องเรียนทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เมือ่ เห็นว่ากรณีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายมีปญ
ั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกรณี
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง ๒๓ (๑)

๔๘

- เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วไม่เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ศาลปกครอง เนื่องจากไม่เป็นไปตามนัยของมาตรา  ๒๓ (๑)(๒) กรณี บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือ กฎ ค�ำสั่ง หรือ
การกระท�ำใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย

๓๓

รวม

๘๑

มาตรา ๓๖ เรื่องเฉพาะตัวหรือเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐ จ�ำนวน (เรื่อง)
- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและได้แสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
เห็นว่าเป็นเรือ่ งเฉพาะตัวเป็นรายกรณีทอี่ ยูใ่ นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐ
ทีจ่ ะขจัดความเดือดร้อนหรืออ�ำนวยความเป็นธรรม กรณีทกี่ ารด�ำเนินการในเรือ่ งนัน้
มีกฎหมายก�ำหนดให้มีการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ไว้แล้ว และได้ส่งเรื่องดังกล่าว
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณาด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป ๓๖ (๑)

๗

- เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินรับไว้ดำ� เนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าเป็นเรือ่ ง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / วินัย ๓๖ (๒)

๓๗

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและได้แสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
เห็นว่า เป็นเรือ่ งเฉพาะตัวเป็นรายกรณีทไี่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั นิ อกเหนือ
หน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่อง
เกีย่ วกับการทุจริต และได้สง่ เรือ่ งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาด�ำเนินการต่อไป ๓๖ (๓)

๒

รวม

๔๖

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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มาตรา ๓๗ เรื่องที่ห้ามรับไว้พิจารณา

จ�ำนวน (เรื่อง)

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า เป็นเรือ่ งนโยบายทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด เว้นแต่นโยบายนัน้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือมีผลให้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ๓๗ (๑)

๓

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า  เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค�ำพิพากษา 
ค�ำสั่ง หรือค�ำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว  ๓๗ (๒)

๑๔๑

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ๓๗ (๓)

๑๙๙

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอิสระอื่น หรือองค์กรอิสระอื่น
รับไว้ด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว ๓๗ (๔)

๖๓

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า  เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนส่วนรวม ๓๗ (๕)

๑
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มาตรา ๓๗ เรื่องที่ห้ามรับไว้พิจารณา

จ�ำนวน (เรื่อง)

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
มีคำ� วินจิ ฉัย / ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นผลให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว ๓๗ (๖)

๗๒๐

- เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าเป็น
เรื่อง / ประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยมีค�ำวินิจฉัยแล้ว ๓๗ (๗)

๒๒

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า เป็นเรื่องที่มลี ักษณะตามมาตรา ๓๗ (๘) เรือ่ งอื่นตามมติที่ผ้ตู รวจการแผ่นดิน
ก�ำหนด

๑,๒๖๓

- เรื่องที่ผู้ร้องเรียนถอนเรื่องร้องเรียน

๔๕
รวม

๒,๔๕๗

รวมทั้งสิ้น

๒,๖๗๕

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

55

เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด
ภาค / จังหวัด
ภาคเหนือ
๑ เชียงใหม่
๒ ล�ำปาง
๓ อุตรดิตถ์
๔ เชียงราย
๕ ล�ำพูน
๖ พะเยา
๗ น่าน
๘ แม่ฮ่องสอน
๙ แพร่
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
๑ นนทบุรี
๒ ปทุมธานี
๓ สมุทรปราการ
๔ พระนครศรีอยุธยา
๕ นครปฐม
๖ สุพรรณบุรี
๗ สมุทรสาคร
๘ พิษณุโลก
๙ นครสวรรค์
๑๐ สระบุรี
๑๑ ลพบุรี
๑๒ อุทัยธานี
๑๓ ก�ำแพงเพชร
๑๔ สุโขทัย
๑๕ นครนายก
๑๖ พิจิตร
๑๗ ชัยนาท
๑๘ สิงห์บุรี
๑๙ อ่างทอง
๒๐ เพชรบูรณ์
๒๑ สมุทรสงคราม
ภาคตะวันออก
๑ ชลบุรี
๒ ฉะเชิงเทรา
๓ ระยอง
๔ สระแก้ว
๕ ปราจีนบุรี
๖ จันทบุรี
๗ ตราด

จ�ำนวน (ร้อยละ)
๑๔๔ (๔.๘๑)
๔๔
๒๑
๒๑
๒๐
๑๐
๙
๗
๗
๕
๑,๒๓๗ (๔๑.๓๖)
๖๒๔ (๒๐.๘๖)
๑๓๔
๗๐
๖๗
๔๖
๓๘
๓๑
๓๐
๒๘
๒๖
๒๔
๒๓
๒๐
๑๗
๑๒
๑๑
๑๑
๘
๘
๘
๗
๕
๑๘๕ (๖.๑๙)
๗๗
๓๔
๒๙
๑๗
๑๔
๙
๕

ภาค / จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑ นครราชสีมา
๒ ร้อยเอ็ด
๓ อุดรธานี
๔ ขอนแก่น
๕ อุบลราชธานี
๖ สกลนคร
๗ บุรีรัมย์
๘ ศรีสะเกษ
๙ ชัยภูมิ
๑๐ กาฬสินธุ์
๑๑ มหาสารคาม
๑๒ เลย
๑๓ มุกดาหาร
๑๔ สุรินทร์
๑๕ นครพนม
๑๖ ยโสธร
๑๗ หนองคาย
๑๘ หนองบัวล�ำภู
๑๙ บึงกาฬ
๒๐ อ�ำนาจเจริญ
ภาคใต้
๑ สงขลา
๒ ภูเก็ต
๓ สุราษฎร์ธานี
๔ นครศรีธรรมราช
๕ พังงา
๖ กระบี่
๗ ชุมพร
๘ ตรัง
๙ ยะลา
๑๐ พัทลุง
๑๑ ปัตตานี
๑๒ นราธิวาส
๑๓ สตูล
๑๔ ระนอง
ภาคตะวันตก
๑ กาญจนบุรี
๒ ราชบุรี
๓ ประจวบคีรีขันธ์
๔ เพชรบุรี
๕ ตาก
ไม่ระบุชัดเจน

รวมทั้งสิ้น ๒,๙๙๑ เรื่อง (๑๐๐)
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จ�ำนวน (ร้อยละ)
๓๒๐ (๑๐.๗๐)
๕๓
๕๐
๔๒
๒๙
๒๐
๑๘
๑๖
๑๕
๑๓
๑๐
๙
๘
๗
๗
๖
๖
๕
๓
๒
๑
๓๐๒ (๑๐.๑๐)
๖๗
๕๓
๔๕
๒๙
๒๔
๑๘
๑๗
๑๖
๑๕
๗
๕
๓
๒
๑
๑๒๑ (๔.๐๕)
๓๘
๓๔
๒๐
๑๗
๑๒
๕๘ (๑.๙๓)

เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จ�ำแนกตามช่องทางการร้องเรียน
๕๘.๘๔ %
๑๖.๗๒ %
๑๔.๓๔ %
๘.๘๙ %
๐.๖๗ %
๐.๔๐ %
๐.๑๓ %
หน่วยงาน

จ�ำนวน (เรื่อง)

ร้อยละ

๑,๗๖๐

๕๘.๘๔

เว็บไซต์ (www.ombudsman.go.th)

๕๐๐

๑๖.๗๒

โมบายแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”

๔๒๙

๑๔.๓๔

ยื่นเรื่องด้วยตัวเอง ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๒๖๖

๘.๘๙

สายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน (โทร. ๑๖๗๖)

๒๐

๐.๖๗

เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาหยิบยกมาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่

๑๒

๐.๔๐

อื่น ๆ (การเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ของ สผผ.)

๔

๐.๑๓

๒,๙๙๑

๑๐๐.๐๐

ไปรษณีย์

รวม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จ�ำแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
หน่วยงาน

รวม

ร้อยละ

๑

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

๖๐๒

๒๒.๕๐

๒

กระทรวงมหาดไทย

๓๔๓

๑๒.๘๒

๓

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๐๙

๗.๘๑

๔

หน่วยงานอิสระอื่นของรัฐ

๑๐๙

๔.๐๗

๕

กระทรวงยุติธรรม

๑๐๓

๓.๘๕

๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙๖

๓.๕๙

๗

กระทรวงคมนาคม

๘๔

๓.๑๔

๘

กระทรวงศึกษาธิการ

๖๘

๒.๕๔

๙

กระทรวงการคลัง

๖๓

๒.๓๖

๑๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕๓

๑.๙๘

๑๑

กระทรวงสาธารณสุข

๕๑

๑.๙๑

๑๒

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๒๘

๑.๐๕

๑๓

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

๒๗

๑.๐๑

๑๔

กระทรวงกลาโหม

๒๖

๐.๙๗

๑๕

ศาลและหน่วยธุรการของศาล

๒๕

๐.๙๓

๑๖

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๐

๐.๗๕

๑๗

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๙

๐.๗๑

๑๘

หน่วยงานเอกชน

๑๘

๐.๖๗

๑๙

กระทรวงแรงงาน

๑๕

๐.๕๖

๒๐

กระทรวงพาณิชย์

๑๓

๐.๔๙
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน

รวม

ร้อยละ

๒๑

กระทรวงพลังงาน

๑๑

๐.๔๑

๒๒

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๙

๐.๓๔

๒๓

กระทรวงอุตสาหกรรม

๙

๐.๓๔

๒๔

รัฐวิสาหกิจในก�ำกับของรัฐมนตรี

๖

๐.๒๒

๒๕

หน่วยงานอิสระไม่สังกัดกระทรวง

๖

๐.๒๒

๒๖

ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และทบวง

๖

๐.๒๒

๒๗

รัฐสภาและหน่วยราชการในฝ่ายรัฐสภา

๕

๐.๑๙

๒๘

กระทรวงวัฒนธรรม

๕

๐.๑๙

๒๙

องค์กรวิชาชีพ

๕

๐.๑๙

๓๐

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓

๐.๑๑

๓๑

กระทรวงการต่างประเทศ

๒

๐.๐๗

๓๒

ส่วนราชการในก�ำกับของรัฐมนตรี

๑

๐.๐๔

๓๓

หน่วยงานอื่น ๆ (วัด/กองทุนต่าง ๆ/มูลนิธิ ฯ)

๖๓๕

๒๓.๗๔

๒,๖๗๕

๑๐๐.๐๐

รวม

*หมายเหตุ: เนือ่ งจากเรือ่ งร้องเรียนบางเรือ่ งได้รอ้ งเรียนหลายหน่วยงาน ท�ำให้ผลรวมของจ�ำนวนเรือ่ งทีจ่ ำ� แนก
ตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จ�ำแนกตามระยะเวลาด�ำเนินการ

๐.๔๑ %

ภายใน ๑๕ วัน

๒๙.๗๒ %

๑๖ วัน - ภายใน ๓ เดือน
เกินกว่า ๓ เดือน - ภายใน ๖ เดือน

๑๙.๑๐ %

เกินกว่า ๖ เดือน - ภายใน ๑ ปี

๒๘.๙๐ %

เกินกว่า ๑ ปี

๒๑.๘๗ %

60

ระยะเวลาในการด�ำเนินการ

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน

ร้อยละ

ภายใน ๑๕ วัน

๑๑

๐.๔๑

๑๖ วัน - ภายใน ๓ เดือน

๗๙๕

๒๙.๗๒

เกินกว่า ๓ เดือน - ภายใน ๖ เดือน

๕๑๑

๑๙.๑๐

เกินกว่า ๖ เดือน - ภายใน ๑ ปี

๗๗๓

๒๘.๙๐

เกินกว่า ๑ ปี

๕๘๕

๒๑.๘๗

รวม

๒,๖๗๕

๑๐๐.๐๐

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๒ สถิติผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินเปรียบเทียบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้
พิจารณาทั้งสิ้น ประกอบด้วย
๑.๑ เรื่องที่รับไว้ในปีงบประมาณ
๑.๒ เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณายกมา
จากปีงบประมาณก่อน
รวมเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับไว้พิจารณาทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำนวน
(เรื่อง)

๓,๑๔๐
๑,๘๐๘

สัดส่วน
(ร้อยละ)

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
จ�ำนวน
(เรื่อง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

๒,๙๙๑
๑,๘๗๕

-

๔,๙๔๘

๑๐๐.๐๐

๔,๘๖๖

๑๐๐.๐๐

เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

๓,๐๗๓

๖๒.๑๑

๒,๖๗๕

๕๔.๙๗

เรื่องร้องเรียนยกไปด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณถัดไป

๑,๘๗๕

๓๗.๘๙

๒,๑๙๑

๔๕.๐๓

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับไว้พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ�ำแนกตามรายเดือน
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เดือน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ตุลาคม

๓๒๘

๓๐๔

พฤศจิกายน

๒๔๗

๒๔๕

ธันวาคม

๒๔๘

๒๖๐

มกราคม

๒๖๙

๒๘๐

กุมภาพันธ์

๑๘๙

๒๓๙

มีนาคม

๒๒๙

๒๘๔

เมษายน

๒๘๓

๒๐๒

พฤษภาคม

๒๗๘

๒๕๓

มิถุนายน

๒๖๐

๒๓๔

กรกฎาคม

๒๑๖

๒๐๖

สิงหาคม

๓๒๒

๒๗๖

กันยายน

๒๗๑

๒๐๘

รวมทั้งสิ้น

๓,๑๔๐

๒,๙๙๑

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับไว้พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ�ำแนกตามรายเดือน
ตุลาคม

๓๐๔

พฤศจิกายน

๓๒๘

๒๔๗
๒๔๕

ธันวาคม

๒๔๘
๒๖๐

มกราคม

๒๖๙
๒๘๐

กุมภาพันธ์

๑๘๙

๒๓๙

มีนาคม

๒๒๙

เมษายน

๒๘๔
๒๘๓

๒๐๒

พฤษภาคม

๒๕๓

มิถุนายน

๒๓๔

กรกฎาคม

๒๗๘

๒๖๐

๒๑๖
๒๐๖

สิงหาคม

๒๗๖

กันยายน

๒๗๑

๒๐๘

๐

๕๐

๑๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕๐

๒๐๐

๓๒๒

๒๕๐

๓๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เปรียบเทียบจ�ำนวนการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน
(โทร ๑๖๗๖) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔
จ�ำแนกตามรายเดือน
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เดือน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ตุลาคม

๖๗๕

๔๘๒

พฤศจิกายน

๕๒๓

๔๖๒

ธันวาคม

๔๙๘

๔๘๙

มกราคม

๕๙๙

๔๗๙

กุมภาพันธ์

๕๑๕

๔๘๒

มีนาคม

๔๙๓

๖๐๖

เมษายน

๔๙๓

๔๗๕

พฤษภาคม

๔๔๘

๕๑๑

มิถุนายน

๔๘๔

๖๐๕

กรกฎาคม

๔๕๓

๕๐๐

สิงหาคม

๕๔๐

๖๐๔

กันยายน

๕๐๔

๖๑๘

รวม

๖,๒๒๕

๖,๓๑๓

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เปรียบเทียบจ�ำนวนการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน
(โทร ๑๖๗๖) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ�ำแนกตามรายเดือน
ตุลาคม

๖๗๕

๔๘๒

พฤศจิกายน

๔๖๒

ธันวาคม

๕๒๓

๔๙๘
๔๘๙

มกราคม

๕๙๙

๔๗๙

กุมภาพันธ์

๕๑๕
๔๘๒

มีนาคม

๔๙๓

เมษายน

๔๙๓
๔๗๕

พฤษภาคม

๔๔๘

มิถุนายน

๖๐๖

๕๑๑

๔๘๔

กรกฎาคม

๔๕๓

สิงหาคม

๖๐๕

๕๐๐
๕๔๐

กันยายน

๕๐๔

๐

๒๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๐๐

๖๐๔
๖๑๘

๖๐๐

๘๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เปรียบเทียบจ�ำนวนการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน
(โทร ๑๖๗๖) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ�ำแนกตามลักษณะการให้บริการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(สาย)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(สาย)

ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยเหลือ
ปัญหาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน

๒,๒๙๙

๒,๕๐๑

ติดตามผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

๒,๙๑๒

๒,๘๕๒

โทรกลั่นแกล้ง โทรผิด

๙๔๖

๘๘๙

ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ในเบื้องต้น โดยผู้ร้องเรียนพึงพอใจและ
ไม่ยื่นค�ำร้องเป็นเรื่องร้องเรียนต่อไป

๔๕

๕๒

รับเป็นเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

๒๓

๑๙

๖,๒๒๕

๖,๓๑๓

ลักษณะการให้บริการ

รวม
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เปรียบเทียบจังหวัดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ๑๐ อันดับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔

อันดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัด

จ�ำนวน

จังหวัด

จ�ำนวน

๑

กรุงเทพมหานคร

๑,๓๐๔

กรุงเทพมหานคร

๑,๒๓๗

๒

นนทบุรี

๑๖๗

นนทบุรี

๑๓๔

๓

ชลบุรี

๙๐

ชลบุรี

๗๗

๔

ปทุมธานี
สมุทรปราการ

๗๒

ปทุมธานี

๗๐

๕

นครราชสีมา

๕๙

สงขลา
สมุทรปราการ

๖๗

๖

เชียงใหม่

๕๒

ภูเก็ต
นครราชสีมา

๕๓

๗

กาญจนบุรี

๕๑

ร้อยเอ็ด

๕๐

๘

สุราษฎร์ธานี

๕๐

พระนครศรีอยุธยา

๔๖

๙

ฉะเชิงเทรา

๔๖

สุราษฎร์ธานี

๔๕

๑๐

สงขลา

๔๕

เชียงใหม่

๔๔

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เปรียบเทียบจังหวัดที่มีการร้องเรียนน้อยที่สุด ๑๐ อันดับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔
อันดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัด

จ�ำนวน

จังหวัด

จ�ำนวน

นราธิวาส
ยะลา
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
ยโสธร
หนองบัวล�ำภู
อุทัยธานี

๒

๑

๓

ระนอง
อ�ำนาจเจริญ
สตูล
บึงกาฬ

๔

นราธิวาส
หนองบัวล�ำภู

๓

๔

อ�ำนาจเจริญ
สตูล

๖

ตราด
ปัตตานี
แพร่
สมุทรสงคราม
หนองคาย

๕

๕

แพร่
บึงกาฬ
สมุทรสงคราม
ชัยนาท
นครนายก
อ่างทอง
ปัตตานี

๗

นครพนม
ยโสธร

๖

๖

ล�ำพูน
น่าน
มุกดาหาร
สระแก้ว
พัทลุง

๙

๗

สกลนคร
สิงห์บุรี

๑๐

๑
๒
๓
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

น่าน
พัทลุง
เพชรบูรณ์
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
สุรินทร์
ชัยนาท
เลย
สิงห์บุรี
อ่างทอง

๒

๗

๘

อันดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัด

จ�ำนวน

จังหวัด

จ�ำนวน

๘

ตรัง

๑๑

จันทบุรี
พะเยา
มหาสารคาม

๙

๙

อุตรดิตถ์
นครพนม
ตราด
ตาก

๑๒

กาฬสินธุ์
ล�ำพูน

๑๐

๑๐

สุโขทัย

๑๔

นครนายก
พิจิตร

๑๑

๑.๓ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูต้ รวจการแผ่นดินมีเรือ่ งร้องเรียนทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๔,๘๖๖ เรื่อง ในจ�ำนวนนี้ประกอบด้วยเรื่องร้องเรียนที่เป็นเรื่องอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการยกมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า จ�ำนวน ๑,๘๗๕ เรื่อง และเป็นเรื่องร้องเรียน
ที่รับไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๒,๙๙๑ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแสวงหาข้อเท็จจริงจนมีค�ำวินิจฉัย
และข้อเสนอแนะแล้ว จ�ำนวน ๒,๖๗๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๗ ของเรื่องร้องเรียน
ที่ต้องด�ำเนินการทั้งสิ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  พบว่า 
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเรื่องร้องเรียนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำนวน ๘๒ เรื่อง และเมื่อพิจารณาในด้านเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ พบว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเรือ่ งร้องเรียนทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓๙๘ เรื่อง ทั้งนี้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีความรุนแรงขึ้น ได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
และสูงสุด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ดงั กล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน แต่ผตู้ รวจการ
แผ่นดินได้มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะด�ำเนินงานให้เกิดความคุ้มค่า  มีประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กบั ประชาชน โดยก�ำชับให้เจ้าหน้าที่
เร่งด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว นอกจากนีไ้ ด้มกี ารปรับใช้รปู แบบการท�ำงานโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์เข้ากับการท�ำงาน เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด
ประชุมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางการยืน่ เรือ่ งร้องเรียนและการติดตามเรือ่ งร้องเรียน
ผ่ า นสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ า ง ๆ ของส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เช่ น แอปพลิ เ คชั น
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านมือถือ เว็บไซต์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนอกจากนี้
ยังได้สร้างแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่ น ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยังเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว โดยแบ่ง
เรือ่ งร้องเรียนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) เรือ่ งร้องเรียนทีต่ อ้ งแสวงหาข้อเท็จจริงโดยละเอียด
(Full Investigation) ศึกษาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูล
ทางวิชาการ หรืออาจมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องเรียน ซึง่ เรือ่ งร้องเรียนประเภทดังกล่าวจะใช้ระยะเวลา
ในการด�ำเนินงานสักระยะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ถึง ๑๘ เดือน และ ๒) เรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติโดยเร็ว (Early
Resolution) เป็นปัญหาทั่วไปสามารถแก้ไขได้ด้วยการประสานงาน โดยเฉพาะปัญหา
ด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนมักร้องเรียนมายัง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ของประชาชนท�ำให้ไม่ได้รบั ความสะดวกในการใช้บริการจากหน่วยงาน
ของรัฐเท่าที่ควร ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้แก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยการศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของปัญหาเพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ
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เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการร้องเรียนในประเด็นปัญหาเดิม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้มีการศึกษาปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ ตัวอย่างเช่น
๑. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๒. โครงการการบริหารจัดการทีด่ นิ ของประเทศไทย กรณีศกึ ษาปัญหาการออก
เอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินให้กับประชาชน
เกาะพะงัน

๓. การแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนพื้นที่

๔. โครงการศึกษาเรื่องความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมการติดตั้ง
ประปาใหม่ให้กับผู้ขอใช้น�้ำ กรณีศึกษาการประปานครหลวง
๕. การศึกษาผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ
๖. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ตามนโยบาย “ผู้ตรวจการ
แผ่นดินยกระดับความปลอดภัยทางน�้ำ” และการด�ำเนินงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก
จังหวัดพังงา  และโครงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub
Medical Network)
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๒.
ผลการแก้ไขปัญหาหรือการด�ำเนินงาน
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือด�ำเนินการอื่นใด
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีตัวอย่าง
ผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนดังนี้

๒.๑ การเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
เรื่องที่

๑

กรณีเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ
อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในประเด็นสิทธิในการรับเงินบ�ำเหน็จ
ชราภาพของบุคคลซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้พิจารณาเสนอการปรับปรุง
กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา  และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชราภาพเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงกฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในประเด็นสิทธิในการรับเงินบ�ำเหน็จชราภาพของบุคคลซึง่ เคยเป็นผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา ๓๓ เนือ่ งจากเงินดังกล่าวเป็นเงินทีน่ ายจ้างและผูร้ อ้ งเรียนซึง่ เป็นลูกจ้างสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม จึงควรให้สิทธิผู้ประกันตนที่จะเรียกคืนได้ทันทีหากผู้ประกันตน
มีความประสงค์จะเรียกคืน
ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเห็นว่า การเสนอแนะตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการ
แผ่นดินตามมาตรา  ๒๒ (๑) จะต้องเป็นกรณีที่ความปรากฏว่า  กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน จึงเห็นควรเสนอแนะไปยัง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ
บรรดาทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชน
โดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ แต่ประเด็นตามค�ำร้องเรียนไม่ปรากฏว่ากฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติหลักเกณฑ์ในประเด็นสิทธิในการรับเงินบ�ำเหน็จชราภาพของบุคคล
ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
ต่อประชาชนอย่างไร ซึ่งการก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก�ำหนดให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ และความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้
ในยามชราไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ
ประกันสังคมทีจ่ ดั ตัง้ กองทุนประกันสังคมขึน้ มาเพือ่ ให้การสงเคราะห์ และการสร้างหลักประกัน
ให้แก่ลกู จ้างและบุคคลอืน่ โดยหลักการของประโยชน์ทดแทน หากจะจ่ายประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชราภาพแก่ผู้ประกันตนที่มีอายุไม่ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อ เสถี ย รภาพของกองทุ น รวมทั้ ง ขั ด กั บ หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ประกันสังคมได้ ดังนั้น การที่กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขในเรือ่ งสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับกฎกระทรวงก�ำหนดเงื่อนไข วิธีการระยะเวลา และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก�ำหนดให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ
๕๕ ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินชราภาพ
จึงเป็นการเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการของประกันสังคมแล้ว
อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดให้มสี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเมือ่ อายุ
๕๕ ปีบริบรู ณ์ยงั มีขอ้ บกพร่องอยูบ่ า้ ง เนือ่ งจากผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
ไม่สามารถน�ำเงินบ�ำนาญชราภาพหรือเงินบ�ำเหน็จชราภาพออกมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในระหว่างอายุยังไม่ครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เป็ น จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ น
74

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของประชาชน จึงได้มหี นังสือชีแ้ จงต่อผูต้ รวจการแผ่นดินว่า ปัจจุบนั ส�ำนักงานประกันสังคม
ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะท�ำงาน
ได้น�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  โดยเห็นควรก�ำหนดให้น�ำเงินสะสมกรณีชราภาพของ
ผู้ประกันตนไปเป็นหลักค�้ำประกันการช�ำระหนี้ของผู้ประกันตนกับธนาคาร ซึ่งจะต้องมี
การเพิ่ ม เติ ม หลั ก การของพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คมฯ ในมาตรา  ๕๔ วรรคสอง
โดยคงหลักการเดิมไว้ เพียงแต่ก�ำหนดบทยกเว้นเฉพาะกรณีการน�ำประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันในการกู้เงิน เนื่องจากเป็นแนวทางที่ท�ำให้ผู้ประกันตน
มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้ โดยส�ำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ค�้ำประกันการช�ำระหนี้
ของผู้ประกันตน ซึ่งหากผู้ประกันตนกู้เงินจากธนาคารได้ จะท�ำให้สภาพคล่องทางการเงิน
ของผู้ประกันตนดีขึ้น และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนอันส่งผลให้
ผู้ประกันตนสามารถด�ำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน และให้ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน
โดยเร็ ว ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น จึ ง อาศั ย อ� ำ นาจตามมาตรา  ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอแนะให้สำ� นักงานประกัน
สั ง คมด� ำ เนิ น การศึ ก ษาในรายละเอี ย ดและเร่ ง ด� ำ เนิ น การสรุ ป ผลการแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
พร้อมทัง้ เสนอเรือ่ งเพือ่ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๒๐ วัน นับแต่ได้รับค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

75

เรื่องที่

๒

กรณีเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๒ (๑) ว่า 
การที่ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดให้น�ำข้อมูล
และลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหามาจัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ก่อน
แม้ตอ่ มาพนักงานอัยการจะมีคำ� สัง่ ไม่ฟอ้ ง หรือศาลพิพากษายกฟ้อง ก็ไม่ได้คดั แยกรายชือ่ ของ
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยนัน้ ออกจากทะเบียนประวัตอิ าชญากรโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ผตู้ อ้ งหาหรือ
จ�ำเลยต้องมายื่นค�ำร้องต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อคัดชื่อออกเอง เป็นระเบียบ
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำ� เป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า  ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก�ำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานสอบสวน หน้าที่ของกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร หน้าที่ของศูนย์พิสูจน์หลักฐานและพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคคลต่าง ๆ และศพ ก�ำหนดวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้ขออนุญาต ผู้ขอสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าท�ำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดแยกและท�ำลายแผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือ และรายการประวัตหิ รือบัญชี
ประวัตินั้น แม้ระเบียบฉบับดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งถือเป็น
เรื่องที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินการในกระบวนการยุติธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนประวัตอิ าชญากรด้วย แต่ระเบียบ
ดังกล่าวไม่ได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำทะเบียนประวัตอิ าชญากรไว้โดยชัดแจ้ง เพียงแต่กำ� หนด
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกและท�ำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากรไว้เท่านั้น ประกอบกับในปัจจุบันกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรมี ฐ านข้ อ มู ล อยู ่ เ พี ย งหนึ่ ง ชุ ด และใช้ ฐ านข้ อ มู ล นี้ ใ นการตรวจสอบประวั ติ
การกระท�ำความผิดของบุคคลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน และการด�ำเนินการอื่น ๆ
ในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงใช้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติของผู้ขออนุญาต
และผู้ขอสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าท�ำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย โดยฐานข้อมูลดังกล่าวนี้
จะรวบรวมข้อมูลแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจาก
พนักงานสอบสวนไว้ ต่อมาเมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ และได้รบั รายงานผลคดีถงึ ทีส่ ดุ แล้ว กองทะเบียน
ประวัติอาชญากรจะพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดแยกและท�ำลายแผ่นพิมพ์
ลายนิว้ มือทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบหรือไม่ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ ก็จะด�ำเนินการ
คัดแยกและท�ำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนต่อไป
การทีร่ ะเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกีย่ วกับ
คดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้ก�ำหนดให้มี
การจัดท�ำทะเบียนประวัติอาชญากรไว้โดยชัดแจ้งนี้ ท�ำให้ข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินคดี และข้อมูลของจ�ำเลยทีศ่ าลมีคำ� พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่าได้กระท�ำ
ความผิด ถูกรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ทงั้ ในการตรวจสอบ
ประวัตบิ คุ คลผูข้ ออนุญาต ผูข้ อสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าท�ำงานในหน่วยงานต่าง ๆ และ
ถูกใช้ในงานสืบสวนสอบสวนเพือ่ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึง่ การใช้งานทัง้ สอง
ลักษณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อีกทั้งการที่ระเบียบดังกล่าวไม่มีข้อก�ำหนด
ทีห่ า้ มเปิดเผยข้อมูลการต้องหาคดีอาญา ยังมีสว่ นสนับสนุนให้หลักการสันนิษฐานไว้กอ่ นว่า
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิดที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา  ๒๙ วรรคสอง บัญญัติรับรองไว้ ไม่อาจเกิดผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินคดีและมีชื่ออยู่
ในทะเบียนประวัตอิ าชญากรนัน้ อาจไม่ได้รบั การยอมรับหรือถูกเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
จากบุคคลในสังคม จนส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประกอบอาชีพและการด�ำเนินชีวิต
อย่างเป็นปกติสุขในสังคมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต่อมาพนักงานอัยการมีค�ำสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้อง
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นอกจากนี้ การทีร่ ะเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจ
ไม่เกีย่ วกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิว้ มือ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ก�ำหนด
หลักการให้รวบรวมข้อมูลของผู้ต้องหาและจ�ำเลยไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากรก่อน
แล้วจึงคัดแยกข้อมูลออกในภายหลังเมื่อได้รับรายงานผลคดีถึงที่สุด ก็ท�ำให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติในการรายงานผลคดีถึงที่สุดต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากรของหัวหน้า
สถานี ต� ำ รวจบางแห่ ง ยั ง มี ค วามล่ า ช้ า เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการด� ำ เนิ น การ
ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ และมีบางกรณีทไี่ ม่มกี ารรายงานผลคดีถงึ ทีส่ ดุ ท�ำให้กองทะเบียนประวัติ
อาชญากรไม่ทราบผลคดีดงั กล่าว รวมถึงไม่สามารถคัดแยกข้อมูลออกจากทะเบียนประวัติ
อาชญากรได้ จึงเกิดปัญหาในกรณีของบุคคลที่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
หรือกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องแล้ว แต่ยังมีข้อมูลติดค้างอยู่ในทะเบียน
ประวัติอาชญากร จนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในบางคดีต้องเดินทางมายื่นค�ำร้องต่อ
กองทะเบียนประวัติอาชญากรด้วยตนเอง เพื่อความรวดเร็วในการเร่งรัดให้รายงานผลคดี
ถึงที่สุด และจะได้ด�ำเนินการคัดแยกข้อมูลออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรต่อไป
ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยว่าระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย
ประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนที่ตกเป็น
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินคดีและเป็นภาระแก่ประชาชนเป็นอย่างมากหรือ
เป็นผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย ในคดีที่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือในคดีที่ศาล
มีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้อง แต่ยังมีข้อมูลติดค้างอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร
ซึง่ อาจท�ำให้บคุ คลดังกล่าวเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ จึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา  ๓๓ วรรคหนึ่ง
เสนอแนะต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์
ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักการแก้ไขปรับปรุงดังต่อไปนี้
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(๑) ควรก�ำหนดให้มีการแยกทะเบียนประวัติที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยออกเป็น ๒ ทะเบียน ได้แก่ ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา  และทะเบียนประวัติ
อาชญากร
(๒) การเปิดเผยประวัติอาชญากรหรือข้อมูลของจ�ำเลยที่ศาลมีค�ำพิพากษา
อันถึงทีส่ ดุ ว่าได้กระท�ำความผิด ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควรก�ำหนดข้อห้ามเปิดเผยข้อมูลการต้องหาคดีอาญา  เว้นแต่เป็นกรณี
ที่จ�ำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
(๔) ควรก�ำหนดระยะเวลาในการรายงานผลคดีถงึ ทีส่ ดุ ของสถานีตำ� รวจแต่ละแห่ง
ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ให้ชัดเจน โดยเริ่มนับระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่ได้รับ
รายงานผลคดีถึงที่สุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อนึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการวินจิ ฉัยในเรือ่ งนีต้ อ่ ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม
ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุตธิ รรมแห่งชาติ (กพยช.) ซึง่ อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตปิ ระวัตอิ าชญากรรม
พ.ศ. .... เพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณาในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ และมีขอ้ เสนอแนะต่อส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรมในการก�ำหนดให้มรี ะเบียบรองรับ
เกีย่ วกับการบันทึกข้อมูลผลคดีถงึ ทีส่ ดุ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
และส�ำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา 
หรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำส�ำนักงานอัยการ ซึ่งคดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  แล้วแต่กรณี รายงานผลคดีถึงที่สุดต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากรโดยตรง
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้การคัดแยก
ข้อมูลจากทะเบียนประวัติผู้ต้องหามาไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพต่อไป
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ส�ำหรับการด�ำเนินการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติภายหลังได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย
ของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ขณะนี้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
เพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้
จัดท�ำร่างระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกีย่ วกับคดี
ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
การเสนอร่างระเบียบเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

๒.๒ การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคล
เรื่องที่

๑

หน่วยงานของรัฐก่อสร้างฝายทดน�้ำกั้นแม่น�้ำบริเวณใกล้สถานีสูบน�้ำโครงการพัฒนา
ลุม่ น�ำ้ แห่งหนึง่ ท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิง่ แวดล้อม การท�ำประมง และกีดขวางการเดินเรือ
และทางน�้ำธรรมชาติ
หน่วยงานของรัฐก่อสร้างฝายทดน�้ำกั้นแม่น�้ำบริเวณใกล้สถานีสูบน�้ำโครงการ
พัฒนาลุ่มน�้ำแห่งหนึ่ง ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การท�ำประมง และ
กีดขวางการเดินเรือและทางน�ำ้ ธรรมชาติ โดยให้เหตุผลว่าน�ำ้ บริเวณหน้าสถานีสบู ไม่เพียงพอ
จึงมีความจ�ำเป็นต้องสร้างฝายทดน�ำ้ กัน้ แม่นำ�้ แห่งหนึง่ บริเวณใกล้สถานีสบู แบบบานพับได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน�้ำนั้น ผู้ร้องเรียนต้องการร้องเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. ในขั้นตอนการเสนอโครงการก่อนท�ำการก่อสร้าง ไม่ปรากฏแบบแปลน
ฝายทดน�้ำหรือคันกั้นแม่น�้ำ โดยเข้าใจว่าผู้ออกแบบโครงการมีความผิดพลาดและบกพร่อง
จนสร้ า งภาระให้ เ กิ ด การใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น อั น เป็ น ภาษี ข องประชาชนเพิ่ ม ขึ้ น
รวมถึงต้องใช้งบประมาณในการดูแลซ่อมแซมในระยะยาว ท�ำให้รัฐได้รับความเสียหาย
สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน
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๒. หากมีการก่อสร้างฝายทดน�้ำกั้นแม่น�้ำ จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของ
ธรรมชาติอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ตัง้ แต่เริม่ ท�ำการก่อสร้าง จ�ำต้องมีการปิดกัน้ ทางน�ำ้ ล�ำคลอง
คน สัตว์ และพืชได้รับผลกระทบ ตลอดจนประชาชนที่เลี้ยงปลากระชัง บริเวณท้ายฝาย
ต้องขาดแคลนน�้ำในการเพาะเลี้ยง ต้องสูญเสียรายได้ซึ่งนอกจากดูแลครอบครัวแล้ว
ยังสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดไม่น้อย อีกทั้ง ปริมาณน�้ำเค็มจากอ่าวไทยจะหนุนสูงท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบการท�ำน�้ำประปา  บริเวณต�ำบลแห่งหนึ่ง ที่ส่งไปยังต�ำบลอีกแห่งหนึ่ง
และเกาะแห่งหนึ่ง เกิดความเดือดร้อนเป็นจ�ำนวนมาก
๓. การสร้างฝายทดน�ำ้ กัน้ แม่นำ�้ เป็นการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างแบบถาวรกีดขวาง
ทางเดินเรือและทางน�้ำธรรมชาติ อันขัดต่อพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สร้างความเดือดร้อนเกินควรให้แก่
พีน่ อ้ งประชาชนเป็นอย่างยิง่ ซึง่ แม่นำ�้ ยังเป็นทางเดินเรือสัญจรของชาวประมงและประชาชน
ในพืน้ ที่ รวมทัง้ ยังเป็นแม่นำ�้ สายประวัตศิ าสตร์ เชือ่ มโยงกับวัดเก่าแก่และโบราณสถานตัง้ แต่
สมัยอยุธยา  คือ วัดต่าง ๆ หากท�ำการก่อสร้างฝายกั้นแม่น�้ำเชื่อว่าความเป็นอัตลักษณ์
และประวัติศาสตร์ในอดีตที่รัฐควรส่งเสริมจะถูกลบเลือน
๔. หากจะแก้ไขปัญหาปริมาณน�้ำไม่เพียงพอ เหตุใดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไม่ทำ� ระบบแก้มลิง หรือท�ำบริเวณหัวสูบให้ลกึ ซึง่ จะส่งผลกระทบทัง้ ต่อธรรมชาติและพีน่ อ้ ง
ประชาชนน้อยที่สุด และประการส�ำคัญคือการรวบรวมข้อมูลหรือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้นยังมีจ�ำนวนน้อยมาก (หลักร้อยคน) เมื่อเทียบกับประชาชนที่จะได้รับ
ผลกระทบ (หลักหมื่นคน) การแก้ไขปัญหาตามแนวคิดของหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงเป็น
ที่น่าเคลือบแคลงและสงสัย เกิดความไม่เป็นธรรม
ผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่าเพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาทีก่ ระทบต่อประชาชนรวมถึงระบบนิเวศ
ให้น้อยที่สุดให้แก้ไขบริเวณหัวสูบเท่านั้น ไม่จ�ำต้องสร้างฝายทดน�้ำหรือเขื่อนกั้นแม่น�้ำ
บริเวณใกล้สถานีสูบน�้ำแต่ประการใด อันค�ำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
รวมถึงงบประมาณแผ่นดิน ผู้ร้องเรียนจึงร้องเรียนมายังส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อขอให้ตรวจสอบในกรณีดังกล่าว
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ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุม
พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับผู้ร้องเรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจากการประชุมได้รับฟังข้อเท็จจริง
๑. ผู้ร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า  ผู้ร้องเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ฝายทดน�้ำดังกล่าว การก่อสร้างดังกล่าวนั้นกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของ
ประชาชนหลายหมื่นคน แต่ไม่มีการด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง การก่อสร้าง
ดังกล่าวมีบคุ คลบางกลุม่ ได้รบั ผลประโยชน์เป็นพิเศษในทีด่ นิ หรือกิจการของตน ส่งผลกระทบ
ถึงการท�ำประมงเลี้ยงปลากระชัง การตกกุ้ง และปริมาณของหอยบริเวณปากน�้ำ รวมไปถึง
ปริมาณน�ำ้ เค็มในแม่นำ�้ และเส้นทางการเดินเรือสัญจรต่าง ๆ ด้วย นอกจากนีย้ งั มีความกังวล
เรื่องการบริหารจัดการน�้ำเมื่อสร้างอาคารฝายทดน�้ำเสร็จว่าจะมีการบริหารจัดการน�้ำ
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ช�ำรุดจะมีการแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือไม่
ค่าไฟฟ้าในการสูบน�้ำใครจะเป็นผู้จ่าย โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ ทั้งนี้
การด�ำเนินการของโครงการดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ การด�ำเนินการใดของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุญาตให้
ผู้ใดด�ำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องเร่งด�ำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียและประชาชนและชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องก่อน เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณา
ด�ำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติด้วย โดยบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับ
ข้อมูล ค�ำชีแ้ จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการด�ำเนินการ และในการด�ำเนินการ
หรืออนุญาต รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยทีส่ ดุ และต้องด�ำเนินการให้มกี ารเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า
หากการร้องเรียนครั้งนี้ไม่ได้ผล ผู้ร้องเรียนจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไป
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๒. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงว่า คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิ
ด�ำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ แผนงานโครงการ ๔ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) และวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติ
ขยายระยะเวลา ด�ำเนินโครงการจากเดิม ๘ ปี เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๖๔) วงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๓๐ ล้านบาท โดยโครงการมีลักษณะเป็น
งานก่อสร้างสถานีสูบน�้ำด้วยระบบไฟฟ้าส่งน�้ำเข้าคลองส่งน�้ำสาย MC๑ และ MC๒
รวมความยาวประมาณ ๑๑๘.๙๐ กิโลเมตร เพื่อส่งน�้ำให้พื้นที่ชลประทาน ๗๓,๕๘๐ ไร่
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้างสะสมทั้งโครงการร้อยละ ๖๘
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม
และวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพืน้ ทีท่ า้ ยเขือ่ น
เพื่ อ ประเมิ น ภาพรวมในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ก ารเกษตรใหม่ จากการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาเดิมประกอบกับสภาพล�ำน�้ำมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ความเจริญเติบโตของชุมชนมากขึ้น ท�ำให้ความต้องการใช้น�้ำมากขึ้น รวมทั้งสภาพพื้นที่
ป่าต้นน�้ำลดลง เป็นเหตุให้ปริมาณน�้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงล�ำน�้ำธรรมชาติมีระดับที่ต�่ำลง และ
เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สถานีสูบน�้ำสามารถสูบน�้ำส่งเข้าพื้นที่ใช้น�้ำได้
ตลอดทั้งปี ปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาด�ำเนินการแล้วเสร็จ ผลการศึกษาเสนอแนวทาง
การก่อสร้างอาคารฝายทดน�้ำแบบพับได้ปิดกั้นแม่น�้ำ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานีสูบน�้ำของ
โครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ ไปทางด้านท้ายน�ำ้ ประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยผลวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์
มีความคุ้มค่าในการลงทุน
การพิจารณาข้อมูลในรายละเอียดของอาคารฝายทดน�้ำแบบพับได้ตาม
ผลการศึกษามีความแตกต่างกับฝายสันแข็งที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งรูปแบบของฝายแบบ
บานพับได้จะมีความยืดหยุ่นในการควบคุม ปริมาณน�้ำ โดยตัวบานจะสามารถพับขึ้น - ลง
ตามแนวขนานกับล�ำน�้ำโดยใช้ไฮดรอลิก (Hydrolic) เพื่อปรับระดับน�้ำในล�ำน�้ำ โดยการใช้
ไฮดรอลิก (Hydrolic) ดังกล่าวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
เกาหลีใต้ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในสหภาพยุโรป ใช้ฝายกัน้ น�ำ้ ดังกล่าว ให้สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการน�ำ้ ได้ อีกทัง้ ท�ำให้ยงั คงรักษาระบบนิเวศ สิง่ มีชวี ติ ในน�ำ้ และธรรมชาติ
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ตลอดจนการเดินเรือยังสามารถด�ำเนินการได้เป็นไปตามปกติ และส�ำหรับในช่วงฤดูแล้ง
ประมาณ ๒ - ๓ เดือน จะสามารถกักเก็บน�ำ้ ทีร่ ะดับน�ำ้ เก็บกักปกติได้ ๖.๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
ส่งผลให้เกิดที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำบริเวณด้านเหนือน�้ำเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้สัตว์น�้ำมีพื้นที่
ส�ำหรับการผสมพันธุ์ วางไข่ และมีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งท�ำให้สภาพ
นิเวศวิทยาทางน�้ำดีขึ้นด้วย การออกแบบดังกล่าวตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม นอกจากนี้อาคารทดน�้ำดังกล่าวสามารถเป็นเส้นทางเชื่อม
ระหว่างต�ำบลแห่งหนึ่งและต�ำบลอีกแห่งหนึ่ง โดยมีสะพานสัญจรกว้าง ๘ เมตร และพื้นที่
หัวงานใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป
ในส่วนของการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการฝายทดน�้ำแบบพับได้ดังกล่าว
ใช้งบประมาณทัง้ หมดประมาณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องได้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้างตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจุบนั
อยูร่ ะหว่างเตรียมด�ำเนินการออกแบบรายละเอียดฝายทดน�ำ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคจังหวัด ชีแ้ จงข้อเท็จจริงว่า ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าค
เมือ่ ได้รบั หนังสือจากผูร้ อ้ งเรียน เรือ่ งขอให้ยตุ กิ ารสร้างฝายทดน�ำ้ กัน้ แม่นำ�้ ใกล้สถานีสบู น�ำ้
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จะก่อสร้างฝายทดน�ำ้ กัน้ แม่นำ�้ ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าน�ำ้ บริเวณหน้าสถานีสบู มีไม่เพียงพอ
จึงจ�ำเป็นต้องมีโครงการก่อสร้างฝายทดน�้ำกั้นแม่น�้ำแบบบานพับได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งน�้ำ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นการก่อสร้าง แต่อยู่ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์และ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตเพื่อปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
เมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัด ได้มีหนังสือถึง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ทราบถึงข้อกังวลของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละก่อนการด�ำเนินการ
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ก่อสร้างในพืน้ ที่ จะต้องด�ำเนินการยืน่ ขออนุญาตเพือ่ ปลูกสร้างสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ ตามมาตรา ๑๑๗
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ ซึ่ ง แก้ ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป
๔. อ�ำเภอและองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพืน้ ทีช่ แี้ จงข้อเท็จจริงว่า สืบเนือ่ งจาก
ในท้องทีข่ องอ�ำเภอมีการขาดแคลนน�ำ้ ในการท�ำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ท�ำให้เกษตรกร
มีการใช้น�้ำได้อย่างไม่ทั่วถึง จึงมีโครงการดังกล่าวขึ้นมาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ในพื้นที่ที่จะสามารถบริหารจัดการน�้ำได้ โดยโครงการดังกล่าวมีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่หลายครั้ง โดยมีทั้งหน่วยราชการจากจังหวัด หน่วยราชการในพื้นที่
และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม แม้ในตอนแรกประชาชนจะไม่เห็นด้วย แต่เมื่อได้รับฟัง
การชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเพื่อให้
กรมชลประทานปรับแบบแปลนออกมาให้เหมาะสมที่สุด ท�ำให้ประชาชนที่เข้ารับฟัง
ความคิดเห็นเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยังได้
ประโยชน์ด้านงบประมาณจากการท�ำตลิ่งป้องกันการกัดเซาะจากแม่น�้ำ และอาคารทดน�้ำ
ดังกล่าวสามารถเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างต�ำบลในพื้นที่และต�ำบลข้างเคียง โดยมีสะพาน
สัญจรกว้าง ๘ เมตร ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของอ�ำเภอ
ส่งเสริมรายได้ของประชาชนในท้องถิน่ จากการท่องเทีย่ วต่อไปด้วย นอกจากนี้ เรือ่ งดังกล่าว
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน�้ำ จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง
การจัดการทรัพยากรน�้ำเข้ามาร่วมบริหารจัดการน�้ำในเรื่องนี้ด้วย
๕. ส�ำนักงานประมงจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงว่า  ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงปลากระชัง
ในแม่น�้ำกว่า ๒๐๐ ราย รวม ๓,๐๐๐ กระชัง แต่ละกระชังมีปลา จ�ำนวน ๑,๘๐๐ - ๒,๐๐๐ ตัว
ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ ๖ เดือนต่อรอบ และมีกุ้งเป็นจ�ำนวนมากอีกด้วย ซึ่งส�ำนักงาน
ประมงจังหวัดมีความกังวลเรือ่ งปริมาณน�ำ้ และวิถกี ารสัญจรของสัตว์นำ�้ ทีอ่ าจเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อก่อสร้างเสร็จ
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ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า 
เรื่องร้องเรียนนี้เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดจากโครงการ
ก่อสร้างฝายทดน�ำ้ กัน้ แม่นำ�้ แห่งหนึง่ บริเวณใกล้สถานีสบู น�ำ้ โครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ แห่งหนึง่
ซึง่ ปัจจุบนั โครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการรับฟังความคิดเห็นของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ยังไม่ได้
มีการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ปัญหาตามค�ำร้องเรียนในเรื่องนี้ จึงเป็น
เรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา  ๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึง่ ก�ำหนดเรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่รบั ไว้พจิ ารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ตามมาตรา  ๓๗
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังข้อกังวลของผูร้ อ้ งเรียนและประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ จะเป็นประโยชน์มาก
ต่อกรมชลประทานในการที่จะด�ำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
๑. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลของผู้ร้องเรียน
และประชาชนในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพือ่ น�ำไปพิจารณาในการวางแผน
เตรียมการ และด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการก่อสร้างฝายทดน�้ำกั้นแม่น�้ำ
เกิดประโยชน์สูงสุด และชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยอาจจัดการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรอบใหม่อกี ครัง้ โดยเน้นให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายส่วนราชการ ผู้น�ำท้องที่ ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำ/ตัวแทนเกษตรกรสาขาต่าง ๆ
ตัวแทนชาวประมงสาขาต่าง ๆ และประชาชนโดยทัว่ ไป เพือ่ ให้กรมชลประทานได้ทราบถึง
ปัญหาและข้อกังวลใจในทุกมิติ และมีโอกาสได้ชี้แจงต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้อย่าง
ครบถ้วนมากขึ้นกรณีที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงในบางกรณี และถึงแม้
โครงการดังกล่าวอาจไม่ถงึ เกณฑ์ในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
ก็ตามแต่กรมชลประทานควรมีคำ� ชีแ้ จงข้อเท็จจริงส�ำหรับข้อสงสัยและข้อกังวลของประชาชน
ในเรื่องนี้ด้วย
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๒. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานกับกรมเจ้าท่าในการยื่นขออนุญาต
เพือ่ ปลูกสร้างสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
อนุญาตไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ไม่ให้การก่อสร้างเกิดการล่าช้าจากปัญหาการขออนุญาตในขัน้ ตอน
การด�ำเนินโครงการฯ หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณด�ำเนินโครงการฯ
๓. หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จ ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบมีการจัดตัง้
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ส� ำ หรั บ โครงการดั ง กล่ า ว โดยมี ตั ว แทนจากจั ง หวั ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ ให้การบริหาร
จัดการน�้ำในโครงการดังกล่าวมีความเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๔. ขอให้ส�ำนักงานประมงจังหวัดศึกษาข้อมูลระบบนิเวศของพันธุ์สัตว์น�้ำ
ทุ ก ชนิ ด ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากโครงการและเตรี ย มแผนรองรั บ ผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจัดท�ำโครงการให้ความรู้แก่ชาวประมงผู้เลี้ยง
ปลากระชัง ชาวประมงทีจ่ บั กุง้ และจับหอยตามธรรมชาติในแม่นำ�้ โดยให้จดั ท�ำแผนโครงการ
ดังกล่าวเพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการต่อจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพื้นที่กรมประมงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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เรื่องที่

๒

กรณีหน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนไม่ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรือ่ งกลิน่ เหม็น
ของมูลแพะ และฝุน่ ควันทีเ่ กิดจากการเผาเศษอาหารของแพะ อันเกิดจากคอกเลีย้ งแพะ ซึง่ ตัง้ อยู่
ในบริเวณใกล้ชุมชน
ผู้ร้องเรียนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่เพื่อนบ้านข้างเคียงท�ำคอก
เลี้ยงแพะประมาณ ๑๒๐ ตัว ซึ่งคอกแพะดังกล่าวท�ำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและแมลงวันจากมูลแพะ และมีมลพิษทางอากาศ
อันเกิดจากการเผาเศษอาหารแพะ ผู้ร้องเรียนจึงมีความประสงค์ขอให้หยุดเลี้ยงหรือ
ย้ายคอกออกนอกบริเวณเขตชุมชน หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดงั กล่าว ซึง่ ผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่าคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
คือเจ้าของแพะและเพื่อนร่วมงานของเจ้าของแพะ เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงร้องเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า  บริเวณตามค�ำร้องเรียนมีผู้เลี้ยงแพะ จ�ำนวน ๒ ราย รายแรก
มีแพะ ๒๕ ตัว ส่วนรายที่สอง มีแพะ ๓๕ ตัว รวมทั้ง ๒ คอก มีแพะทั้งหมด ๖๐ ตัว
ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่พบว่า  มีกลิ่นของแพะและมูลแพะเล็กน้อย
รวมถึงพบร่องรอยการเผาเศษขยะและกิ่งไม้ เจ้าหน้าที่ได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
และได้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้เลี้ยงแพะ
ต่อมาผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีมลภาวะทางกลิ่น ทางอากาศจากการเลี้ยงแพะ ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏดังนี้
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๑. กรณีการเผามูลแพะ พบว่าไม่มกี ารเผามูลแพะ โดยผูเ้ ลีย้ งได้ทำ� การจัดเก็บ
มูลแพะใส่ถงุ เพือ่ น�ำไปเป็นปุย๋ ใส่ทนี่ าหรือจ�ำหน่าย โดยจัดเก็บเดือนละ ๑ ครัง้ และคณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะว่าให้เก็บกวาดมูลแพะให้ถี่ขึ้น จากเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นทุกสัปดาห์
๒. กรณีการเผาเศษไม้จากเศษอาหารของแพะ พบว่าไม่มีการเผาเศษไม้
แต่ได้น�ำไปใช้เป็นฟืนในครัวเรือนและแจกเพื่อนบ้าน คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า
ห้ามเผาเศษไม้ เพราะการเผาในที่โล่งเป็นการสร้างมลพิษและผิดกฎหมาย
๓. กรณีปัญหาจากการจัดการมูลสัตว์ พบว่ามีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ EM
เดือนละ ๑ – ๒ ครั้ง และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่าให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น
จุลินทรีย์ EM เป็นสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งในคอกและบริเวณรอบคอก
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนเห็นว่าผู้เลี้ยงแพะทั้ง ๒ คอก
มีการจัดการเกี่ยวกับคอกแพะในระดับที่น่าพอใจ มีการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อม
มลภาวะทางกลิ่น แมลงวัน การจัดเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่น�ำมาเลี้ยงแพะอยู่เสมอเป็นประจ�ำ
รายสัปดาห์ โดยได้กำ� ชับให้ผเู้ ลีย้ งแพะทัง้ ๒ ราย ปฏิบตั ใิ ห้เป็นกิจวัตรแล้ว โดยได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนติดตามผลด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์
		
ส่วนกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนเห็นว่าคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ คือเจ้าของแพะ
และเพือ่ นร่วมงานของเจ้าของแพะนัน้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวทั้ง ๕ ราย ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของแพะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานของ
เจ้าของแพะ และไม่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในบริเวณที่ร้องเรียนแต่อย่างใด
ต่อมาส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประชุมและลงพืน้ ที่ ณ บริเวณคอกแพะ
ตามค�ำร้องเรียนเพือ่ ตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่าคอกเลีย้ งแพะดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพของกรมการพัฒนาชุมชนให้ราษฎร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีระบบบริหารจัดการที่ดีและถูกสุขลักษณะ โดยในคอกเลี้ยงแพะ
มีการเก็บกวาดมูลแพะรวบรวมใส่ถุงไว้ ส่วนเศษอาหารของแพะได้ท�ำการมัดไว้เป็นกอง ๆ
แยกเป็นสัดส่วน ส่วนกรณีปัญหากลิ่นมูลแพะบริเวณรอบ ๆ คอกแพะนั้น ไม่พบว่ามีกลิ่น
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จนสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญแต่อย่างใด นอกจากนี้เจ้าของคอกเลี้ยงแพะได้มีการสร้าง
รั้วปูนขอบชิดเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น ถือว่าการจัดการเรื่องกลิ่นเป็นที่น่าพอใจ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีค�ำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในกรณีเช่นนี้อีก ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หากผูร้ อ้ งเรียนยังได้รบั ความเดือดร้อนจากกรณีดงั กล่าว ผูร้ อ้ งเรียนสามารถ
แจ้งความเดือดร้อนดังกล่าวให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนทราบ เพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่ต่อไปได้
๒. ให้ผบู้ งั คับบัญชาของหน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนด�ำเนินการติดตามผลเป็นประจ�ำ
ทุก ๆ ระยะ และด�ำเนินการกวดขันให้มกี ารจัดการดูแลคอกแพะให้เป็นระบบ ถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป และให้เทศบาลพิจารณาออกเทศบัญญัติ
เพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์ โดยให้มีเงื่อนไขควบคุมการเลี้ยงสัตว์ครอบคลุมทุกด้าน เช่น
ลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ การก�ำจัดกลิ่นและบ�ำบัดของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์
ระบบการจัดการดูแล และสุขอนามัยในสถานที่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
๓. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแนะน�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในเงื่อนไขตามข้อ ๒.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จึงได้ประสานไปยังกรมอนามัย โดยขอความร่วมมือ
กรมอนามัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขเพื่อพิจารณา  ออกข้อก�ำหนดหรือเงื่อนไข การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ประเภท
แพะและสัตว์ประเภทอืน่ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัว่ ประเทศน�ำไปใช้ในการออก
เทศบัญญัตหิ รือข้อบัญญัตกิ ารควบคุมการเลีย้ งสัตว์ประเภทแพะและสัตว์ประเภทอืน่ ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
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เรื่องที่

๓

กรณีหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนไม่ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและป้ายจราจรเพื่อเตือน
ผู้ขับขี่ในบริเวณสี่แยก เป็นเหตุให้บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ผู้ร้องเรียนร้องเรียนว่าบริเวณสี่แยกแห่งหนึ่ง สี่แยกดังกล่าวเกิดจากทางหลวง
ซึ่งเป็นถนนสายหลักตัดกับถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งเป็นถนนสายรอง โดยถนน
เลียบคลองชลประทานดังกล่าวแต่เดิมเป็นถนนลูกรัง ต่อมาพัฒนาเป็นถนนลาดยาง ท�ำให้
รถทีส่ ญ
ั จรไปมาและรถทีม่ าจากพืน้ ทีอ่ นื่ ขับรถบนถนนเส้นดังกล่าวโดยใช้ความเร็วสูง ท�ำให้
บริเวณทีถ่ นนตัดกันเกิดการชนอย่างรุนแรงอยูบ่ อ่ ยครัง้ มีผเู้ สียชีวติ และบาดเจ็บจ�ำนวนมาก
แทบทุกวัน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประสานขอให้สถานีตำ� รวจและโรงพยาบาลในพืน้ ทีต่ รวจสอบ
สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุบริเวณถนนทางหลวงตัดกับถนนเลียบคลองชลประทาน ในช่วงระยะ
เวลา  ๕ ปีที่ผ่านมา  ปรากฏว่าบริเวณสี่แยกดังกล่าวมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทานท�ำให้การสัญจร
เกิดความสะดวก ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวเป็นทางเลีย่ งตัวเมือง จึงมีผใู้ ช้ถนนเลียบคลอง
ชลประทานสัญจรเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกดังกล่าวมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี
หน่ วยงานผู้ถูก ร้องเรียนได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนว่า 
ในระยะเร่งด่วน หน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนได้ดำ� เนินการ ติดตัง้ ป้ายเตือน “ทางแยกข้างหน้า”
และ “ลดความเร็ว” ก่อนถึงทางแยก โดยติดตัง้ ป้ายเตือนทัง้ บนทางหลวงอันเป็นถนนสายหลัก
และถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งเป็นถนนสายรอง ติดตั้งไฟกระพริบเตือนเพิ่ม ๑ ดวง
ตีเส้นจราจรใหม่ เส้นทึบห้ามแซง และเส้นขวางชะลอความเร็ว ทาสีสะพานใหม่ พร้อมติดตั้ง
เป้าสะท้อนแสงให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรกระพริบเตือน และ
ท�ำการปรับทัศนียภาพบริเวณก่อนถึงสีแ่ ยกเพือ่ ให้ผขู้ บั ขีเ่ ห็นสีแ่ ยกอย่างชัดเจน ส่วนในระยะยาว
หน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพือ่ ติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจรจากกรมของหน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนแล้ว แต่ไม่ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณ
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ต่อมาส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้ประชุมหารือเพือ่ แก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามค�ำร้องเรียน
ปรากฏว่าสี่แยกดังกล่าวมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยมีอุบัติเหตุรุนแรงเกิน ๕ ครั้ง/ปี
จึงเข้าหลักเกณฑ์ในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร สามารถติดตั้งไฟสัญญาณจราจรได้
เนื่องจากกรณีนี้เป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ผลักดัน
โครงการให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทางจังหวัดจึงได้จัดสรรงบประมาณในการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจรและบรรจุในแผนงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จากจังหวัดแล้ว จึงได้จัดท�ำสัญญาจ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณ
สี่แยกดังกล่าว โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
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ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประชุมติดตามเรื่องร้องเรียนและลงพื้นที่
ตรวจสอบการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า
การติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการเปิดใช้ไฟสัญญาณจราจรแล้ว
ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวทราบถึงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
และก�ำชับให้ปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดต่อไป เพือ่ ช่วยลดการเกิดอุบตั บิ นท้องถนน
โดยผู้ร้องเรียนมีหนังสือขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหา ผลักดันและติดตาม
เรือ่ งดังกล่าว ท�ำให้ปญ
ั หาตามค�ำร้องเรียนได้รบั การแก้ไขเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว กรณีดงั กล่าว
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีค�ำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว

ภาพประชุมติดตามเรื่องร้องเรียนและลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
บริเวณสี่แยกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กรณีการควบคุมการเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจรไม่เหมาะสม ท�ำให้การจราจรติดขัด
และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและกรณีการระบุชื่อหัวหน้าหน่วยงานในป้ายชื่อหน่วยงาน
ผู้ร้องเรียนเป็นประชาชนที่ใช้ถนนเส้นหนึ่งสัญจรเป็นประจ�ำ ได้ร้องเรียนสถานี
ต�ำรวจภูธรแห่งหนึ่ง และแขวงทางหลวงแห่งหนึ่ง กรณีการควบคุมการเปิดใช้งานสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณสามแยกในจังหวัดหนึ่งไม่เหมาะสม โดยเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจร
แบบอัตโนมัติตลอดเวลา ท�ำให้การจราจรบนถนนดังกล่าวติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ผู้ร้องเรียนเห็นควรเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรเฉพาะช่วงเวลาเข้า  – ออกงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณดังกล่าวเท่านัน้ ส่วนในช่วงเวลาอืน่ ควรปิดการใช้สญ
ั ญาณ
ไฟจราจร และให้ใช้จดุ กลับรถถัดไป และอีกกรณีหนึง่ ผูร้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียนหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานหนึง่ ซึง่ ได้มกี ารระบุชอื่ หัวหน้าหน่วยงานในป้ายชือ่ หน่วยงาน โดยผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่า
ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนชี้แจง
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกทั้งได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเรือ่ งร้องเรียนกรณีแรก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนน ๔ ช่องจราจร มีปริมาณจราจร ๒๖,๔๕๕ คัน/วัน
ส�ำหรับจุดที่มีการร้องเรียนมีลักษณะเป็นทางสามแยกและจุดกลับรถ เป็นเขตจ�ำกัดควบคุม
ความเร็วของยานพาหนะ เป็นเส้นทางลัดที่ประชาชนใช้เดินทางเข้า  - ออกตัวเมืองของ
จังหวัดหนึง่ และสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนบริเวณดังกล่าว ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ก็มีจ�ำนวนลดลง อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการที่หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบกรณี
ร้องเรียนดังกล่าวจากส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งจึ ง ได้ ป ระชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น และมี ม ติ ว ่ า  เนื่ อ งจากบริ เวณทางแยกดั ง กล่ า ว
เป็นจุดกลับรถ บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนและที่ตั้งของหน่วยงานราชการ อีกทั้งหน่วยงาน
ของรัฐซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณดังกล่าวยังคงเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านหน่วยงาน เพือ่ เข้า – ออกตัวเมือง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เพื่อประหยัดเวลาและลดปัญหาการจราจรติดขัด ดังนั้น การเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร
บริเวณดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัย
ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนน ในการนีแ้ ขวงทางหลวงแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ผูถ้ กู ร้องเรียนได้ดำ� เนินการปรับรอบสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและปริมาณ
จราจรใหม่ และในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
สถานีต�ำรวจภูธรซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนอีกหน่วยงานหนึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
จราจรเข้าบริหารและควบคุมสัญญาณไฟจราจร เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้ทาง ส่วนในช่วงเวลากลางคืน เวลา  ๑๙.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. จะเปิดใช้สัญญาณ
ไฟกะพริบเตือน นอกจากนี้ ยังมีการติดตัง้ ป้ายเพิม่ เติมบริเวณทางแยก เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ
จากการชนท้ายอีกด้วย ส่วนกรณีร้องเรียนอีกกรณีหนึ่ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่าป้ายดังกล่าว
ตั้งอยู่ด้านหน้าหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนซึ่งอยู่ริมถนนเส้นหนึ่ง โดยในส่วนของป้ายที่ระบุชื่อ
หัวหน้าหน่วยงานนั้นจัดท�ำด้วยวัสดุชั่วคราวแยกส่วนจากป้ายชื่อหน่วยงาน ซึ่งการระบุชื่อ
หัวหน้าหน่วยงานเป็นการระบุให้บุคคลทั่วไปทราบชื่อผู้รับผิดชอบหน่วยงานเท่านั้น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกรณีที่ต้องติดต่อราชการกับหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียน
หรือกรณีมีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนดังกล่าว
มิได้มงุ่ ประชาสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว และป้ายดังกล่าวเป็นป้ายชือ่ หน่วยงานทีใ่ ช้ภายนอก
อาคาร ไม่อยูใ่ นบังคับของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานแผ่นป้ายชือ่
ส่วนราชการที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก�ำหนดรูปร่าง ขนาด สี รูปแบบ
และขนาดตัวอักษร วัสดุที่ใช้ และรูปแบบข้อความของป้ายชื่อที่ใช้ภายในอาคาร อีกทั้ง
ไม่ใช่ปา้ ยประชาสัมพันธ์ ทีอ่ ยูใ่ นบังคับของระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยป้ายประชาสัมพันธ์
และจอแสดงภาพสีจริง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับผูร้ อ้ งเรียนมิได้อา้ งเหตุวา่ การท�ำป้ายชือ่ นัน้
ท�ำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร ดังนั้น ปัญหาตามค�ำร้องเรียนทั้งสองกรณีจึงเป็นเรื่องที่มิได้
เป็นไปตามมาตรา ๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนทั้งสองกรณีตามมาตรา  ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่องที่

๕

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานผลิต
เม็ดโฟมและพลาสติก และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ได้เกิดเหตุระเบิด
และเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกแห่งหนึง่ ซึง่ โรงงานดังกล่าวเป็นสถานทีเ่ ก็บ
สารเคมีและวัตถุอันตราย แรงระเบิดท�ำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในรัศมี
๑ - ๒ กิโลเมตร ได้รบั ความเสียหาย และมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าทีย่ งั ไม่สามารถ
ด�ำเนินการดับเพลิงได้ในทันที เนื่องจากเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากสารเคมี ซึ่งไม่สามารถ
ใช้นำ�้ ดับได้ และมีความเสีย่ งทีเ่ พลิงจะลุกลามไปติดถังสารเคมีในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงและเกิดเหตุ
ระเบิดขึ้นอีก ทางราชการได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอพยพ
และออกห่างจากจุดเกิดเหตุในรัศมี ๕ กิโลเมตร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุม
เพลิงได้ หลังจากนัน้ ได้เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ขนึ้ เป็นระลอกทีส่ อง ส่งผลให้มเี จ้าหน้าที่
ดับเพลิงเสียชีวติ ทันที ๑ ราย และมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก จนกระทัง่ ในช่วงค�ำ่ ของ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าของวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และอาสาสมัคร จึงสามารถปิดวาล์วท่อส่งสารเคมี
และเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยตรงต่อประชาชนทั้งทางด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินแล้ว ยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า
โรงงานดังกล่าวมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเป็นจ�ำนวนมาก และสาเหตุเกิดจาก
ถังเก็บสารเคมีเกิดเพลิงไหม้และระเบิดขึ้น ส่งผลให้มีไอระเหยของสารเคมีกระจายออกไป
โดยรอบ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง อีกทั้งในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน จากกรณีดังกล่าว
ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้หยิบยกเรือ่ งดังกล่าวขึน้ พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริง โดยไม่จำ� เป็น
ต้องมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน (Own Motion Investigations) โดยอาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
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ผูต้ รวจการแผ่นดินได้เชิญผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมประชุม
หารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ แนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ การขนย้ายและก�ำจัด
วัตถุอันตรายออกจากพื้นที่ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก ซึ่งข้อเท็จจริงจากการประชุมหารือรับฟัง
ได้วา 
่ เมือ่ เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ดงั กล่าวขึน้ จังหวัดได้จดั ตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์
เพือ่ สัง่ การ ควบคุม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพเพื่อให้ประชาชน
ได้อาศัยอยูเ่ ป็นการชัว่ คราว รวมทัง้ มอบสิง่ ของจ�ำเป็นให้แก่ผปู้ ระสบภัยเพือ่ เป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาจัดสรรเงิน
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแล้ว
ส�ำหรับกรณีของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบทางด้านร่างกายนัน้ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้
ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บทุกราย และตรวจติดตามสุขภาพของ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี กรณีของบ้านเรือนและ
ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้ตงั้ จุดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือ และแต่งตัง้ คณะท�ำงานลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจ
และประเมิ น ความเสี ย หายเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการเสนอขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ
ในการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยได้กำ� กับดูแลการชดใช้คา่ สินไหมทดแทนของบริษทั ประกันภัย
ให้เป็นไปตามข้อสัญญาแล้ว และส�ำหรับกรณีของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศ น�้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ บริเวณโดยรอบ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งได้ด�ำเนินการเคลื่อนย้าย
สารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตรายออกจากโรงงานดั ง กล่ า วเพื่ อ น� ำ ไปก� ำ จั ด อย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
หลักวิชาการแล้ว
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ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า 
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจแล้ว กรณีดงั กล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้วา่ เป็นการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมาย จึงได้วินิจฉัยให้ยุติ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
ส่ ง ผลกระทบในวงกว้ า ง และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การตรวจสอบก� ำ กั บ ดู แ ล
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม การประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
และการครอบครองวัตถุอันตราย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และความมั่นใจให้กับ
ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะในระยะเร่งด่วน
๑.๑ ให้จงั หวัดจัดท�ำชุดข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือ
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ทเี่ กิดขึน้ รวมทัง้ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในเรื่องเอกสารราชการโดยหยิบยื่นบริการให้ผู้เดือดร้อนอย่างถึงตัว
แบบเบ็ดเสร็จ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว่ ไปได้รบั รูถ้ งึ มาตรการและความคืบหน้า
ในการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวด้วยความทั่วถึง ชัดเจน เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๑.๒ ให้จังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ประสานความร่วมมือกับสมาคมและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน
เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในการฟื้นฟูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การส�ำรวจความเสียหายและตรวจสอบโครงสร้าง
ของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดและเพลิงไหม้ดังกล่าว ตลอดจน
การให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับแนวทางในการซ่อมแซมอาคาร
ทั้งในเชิงเทคนิคและข้อกฎหมาย
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๒. ข้อเสนอแนะในระยะยาว
๒.๑ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการผังเมือง และส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ประเมินและทบทวนข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามผังเมืองรวมให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนและชุมชน รวมทั้งก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรการใช้ประโยชน์
ในที่ดินตามผังเมืองรวมระหว่างโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงกับชุมชนให้เกิดความชัดเจน
และยั่ ง ยื น กรณี ท่ี เจ้ า ของโรงงานใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น มาก่ อ นการใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หมั่ น ตรวจสอบมิ ใ ห้ มี ก ารก่ อ สร้ า งหรื อ ขยายกิ จ การเพิ่ ม เติ ม
และหากการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลักษณะดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะกระทบต่อสุขลักษณะ
ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม หรือประโยชน์สาธารณะ ให้เสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเพือ่ อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�ำหนดมาตรการหรือสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของ
โรงงานแก้ไขเปลีย่ นแปลง ระงับการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ หรือย้ายทีต่ งั้ โรงงานออกจากพืน้ ทีช่ มุ ชน
โดยก�ำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของโรงงานตามสมควร
๒.๒ ให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ
โรงงานและด้ า นการผั ง เมื อ ง ร่ ว มกั น พิ จ ารณาการขออนุ ญ าตขยายโรงงานหรื อ
การเปลี่ยนแปลงก�ำลังการผลิต ในกรณีโรงงานใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนการใช้บังคับ
ผังเมืองรวม
๒.๓ ให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ
โรงงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่งด�ำเนินการส�ำรวจ ตรวจสอบ และ
ประเมินความเสีย่ งโรงงานทัว่ ประเทศทีม่ วี ตั ถุอนั ตรายไว้ในครอบครอง รวมทัง้ จ�ำกัดปริมาณ
การครอบครองวั ต ถุ อั น ตรายที่ น� ำ ไปใช้ ใ นทางอุ ต สาหกรรมมิ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ สู ง เกิ น
ความจ�ำเป็น หากพบโรงงานทีม่ คี วามเสีย่ งหรืออยูใ่ นสภาพทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชน
โดยรอบ ขอให้เร่งมีค�ำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยด่วนทันที
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๒.๔ ให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ
โรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง รวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลกลางในระบบ
ออนไลน์ ซึ่งแสดงข้อมูลของโรงงานที่มีการจัดเก็บวัตถุอันตราย แบ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของ
โรงงานและวัตถุอันตรายที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน อันเป็นข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้
และข้อมูลเชิงเทคนิคของโรงงาน เช่น พิมพ์เขียวหรือแบบแปลนของโรงงาน ชือ่ วัตถุอนั ตราย
สถานที่จัดเก็บและวิธีการป้องกันหรือก�ำจัด ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เผชิญเหตุสามารถ
น�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ภาพการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพสภาพบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด
และเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก
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กรณีการออกสัญชาติไทยให้แก่ผ้รู ้องเรียนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้
คนทีเ่ กิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รบั สัญชาติไทย โดยมีบดิ าและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สญ
ั ชาติไทย
เป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ด้วยจังหวัดนครปฐม ได้จดั ท�ำโครงการเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับตามแนวทางของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และพบว่าผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน เนื่องจากบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยผู้ร้องเรียนมีประวัติ
การเกิดทีโ่ รงพยาบาลแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครปฐม และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
จังหวัดนครปฐมเห็นว่าเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและสร้างโอกาสในการมีอาชีพของ
ผูร้ อ้ งเรียน จึงส่งเรือ่ งมายังส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เพือ่ ให้ชว่ ยด�ำเนินการขอสัญชาติไทย
ให้แก่ผู้ร้องเรียน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนชี้แจง
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน อีกทัง้ ได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องเรียน
เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะได้สญ
ั ชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๗ ธั น วาคม ๒๕๕๓ เรื่องอนุมัติหลักเกณฑ์การก�ำหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวที่เกิด
ในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและ
บุ ค คลไร้ สั ญ ชาติ โดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทยได้ อ อกประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและ
102

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป
และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย และเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน่วยงาน
ผูถ้ กู ร้องเรียนจึงได้แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณารับค�ำร้องขอมีสญั ชาติไทยของผูร้ อ้ งเรียน
โดยเร็ว และให้นายอ�ำเภอเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสั่งให้ลงรายการสัญชาติไทย
ส�ำหรับผูข้ อมีสญ
ั ชาติไทยทีม่ อี ายุไม่เกินสิบแปดปีบริบรู ณ์ในวันทีย่ นื่ ค�ำร้องขอมีสญ
ั ชาติไทย
โดยเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอ�ำเภอได้พิจารณาอนุมัติค�ำร้องขอมีสัญชาติไทย
ของผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้สง่ แบบค�ำขอการมีสญั ชาติไทยและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้สำ� นักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เพื่อพิจารณาก�ำหนดเลขประจ�ำตัวประชาชนให้แก่ผู้ร้องเรียนต่อไป
ปัญหาตามค�ำร้องเรียนในเรื่องนี้ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนอย่างเหมาะสมแล้ว
ตามมาตรา  ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนนี้ ตามมาตรา  ๓๗
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
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กรณีแขวงทางหลวงแห่งหนึ่ง ไม่ปรับปรุงแก้ไขถนนเส้นทางหลวง ซึ่งเป็นทางโค้ง
หักศอกลาดชันและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
เสียหาย
ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นได้ ร ้ อ งเรี ย นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องแขวงทางหลวงแห่ ง หนึ่ ง กรณี
ไม่ปรับปรุงแก้ไขถนนเส้นทางหลวงแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นถนนทางโค้งหักศอกและเป็นถนน
ทางลาดชันทั้งขาขึ้นและขาลงจากภูเขา โดยช่วงขาลงจากภูเขาจะมองไม่เห็นถนนช่วงล่าง
เนื่องจากเป็นทางลาดโค้งหักศอก เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวบ่อยครั้งและ
หากในช่วงทีม่ ฝี นตกจะเกิดอุบตั เิ หตุ อันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงแก่ชวี ติ และถนนเส้นทางดังกล่าว
เป็ น ถนนสายท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง มี ป ระชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใช้ เ ส้ น ทางดั ง กล่ า ว
เป็นจ�ำนวนมาก เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือขอให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า  จากการตรวจสอบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการรายงานของกรมทางหลวง พร้อมสถิตปิ ริมาณจราจรต่อวัน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓
สรุปได้ว่า บริเวณที่มีการร้องเรียนมีปริมาณการจราจรที่สูงแต่มีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุต�่ำ
และมูลเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่มีการร้องเรียนในช่องจราจรขาลงจากภูเขา 
มีสาเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด โดยหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียน
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่มีการร้องเรียน แบ่งเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
๑) แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะสั้น หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียน
ได้ด�ำเนินการปรับผิวจราจรด้วยการขูดไสผิวจราจรให้มีความหยาบ เพื่อเพิ่มความฝืด
ของผิวจราจร ลดการลื่นไถลของรถในช่องจราจรขาลงจากภูเขา  โดยด�ำเนินการเสร็จสิ้น
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เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้ด�ำเนินการติดตั้งป้ายจ�ำกัดความเร็ว ป้ายเตือน
ให้ลดความเร็ว เพือ่ เตือนให้ผสู้ ญั จรใช้ถนนในช่องจราจรขาลงจากภูเขาให้เพิม่ ความระมัดระวัง
ในการขับขี่ให้มากขึ้น โดยได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะยาว หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียน
เห็นควรให้มีการแก้ไขแนวโค้งอันตราย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างออกแบบแนวโค้งใหม่
ในช่องจราจรขาลงจากภูเขาให้มคี วามปลอดภัย และในช่องจราจรขาขึน้ ภูเขาเห็นควรให้ใช้
ผิวจราจรและแนวเส้นทางเดิม เนื่องจากยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในช่องจราจรขาขึ้นภูเขา 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามกฎหมายทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมแก่ผรู้ อ้ งเรียน ปัญหาตามค�ำร้องเรียนนี้ จึงเป็นเรือ่ งทีม่ ไิ ด้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�ำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา  ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนนี้
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐
อีกทั้งมีข้อเสนอแนะให้กรมทางหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงาน
ผู้ถูกร้องเรียนให้ก�ำชับหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนให้เร่งรัดด�ำเนินการโครงการก่อสร้างถนน
แนวทางโค้งใหม่ บริเวณที่มีการร้องเรียนต่อไป และให้จังหวัดแห่งหนึ่งร่วมกับหน่วยงาน
ผู้ถูกร้องเรียนเร่งรัดด�ำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแนวทางโค้งใหม่ให้มีความปลอดภัย
อีกทั้งให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนรายงานผลการด�ำเนินการโครงการดังกล่าวให้ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบเป็นระยะต่อไปด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เรื่องที่

๘

กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งหนึง่ พิจารณาเรือ่ งการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ลา่ ช้า ท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียนเดือดร้อนไม่สามารถก่อสร้างอาคารเพือ่ ประกอบธุรกิจได้
และขาดผลประโยชน์ในทางธุรกิจมากกว่า ๓ ปี
ผูร้ อ้ งเรียนได้ยนื่ ค�ำขออนุญาตก่อสร้างพร้อมแบบแปลนทีใ่ ช้ขออนุญาตต่อองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแห่งหนึง่ ภายในจังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ ใช้ประกอบพาณิชยกรรมร้านสะดวกซือ้
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นโฉนดทีด่ นิ ตนเอง และการประกอบกิจการดังกล่าวสามารถกระท�ำได้โดยไม่ขดั ต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาค�ำขออนุญาตล่าช้ากว่า ๓ ปี จนถึงปัจจุบัน ยังไม่แล้วเสร็จ ท�ำให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถก่อสร้างอาคารเพือ่ ประกอบธุรกิจได้และขาดผลประโยชน์
ในทางธุรกิจ
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ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงโดย
สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาค�ำขออนุญาตก่อสร้าง และเร่งรัดในการ
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งหน่วยงานรัฐผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงว่า
การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งต้องท�ำประชาพิจารณ์จากประชาชนในพืน้ ทีก่ อ่ นการอนุญาต
แต่ไม่ได้ชี้แจงว่าในการท�ำประชาพิจารณ์ดังกล่าวเป็นไปโดยอาศัยอ�ำนาจแห่งบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายหรือระเบียบ หลักเกณฑ์ใด ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนได้ติดตามสอบถามความคืบหน้า
เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตมาโดยตลอด หากจะท�ำประชาพิจารณ์ก็พร้อมที่จะจัดส่ง
บุคลากรทีม่ คี วามรูม้ าอธิบายข้อดีและข้อเสียของร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และจะเข้าร่วม
ฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ยังไม่ด�ำเนินการ
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาการปฏิบัติตามหน้าที่และอ�ำนาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วเห็นว่า  การขออนุญาตก่อสร้างและ
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างย่อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�ำสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอ
และในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นทีไ่ ม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในก�ำหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไป
ได้อกี ไม่เกินสองคราว ๆ ละไม่เกินสีส่ บิ ห้าวัน แต่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่ได้มหี นังสือดังกล่าว
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ แต่ได้มีหนังสือแจ้งว่าการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งต้องท�ำ
ประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ก่อน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน หรือวิธีการก่อนอนุญาตดังกล่าว
ไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั้งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ไม่ได้กำ� หนดให้กจิ การประกอบพาณิชยกรรมของผูร้ อ้ งเรียนเป็นกิจการ
ที่ต้องห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและกฎกระทรวงก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืน้ ทีบ่ างส่วนในท้องทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ ใช้บงั คับในขณะพิจารณาอนุญาต ไม่ได้หา้ มการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งในท้องที่ขออนุญาตแต่อย่างใด และไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
หรือวิธีการให้ต้องท�ำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนอนุญาตดังกล่าวไว้
เป็นการเฉพาะเช่นกัน และผูถ้ กู ร้องเรียนไม่ได้ชแี้ จงข้อเท็จจริงให้เห็นว่าการท�ำประชาพิจารณ์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ก่อนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างนัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารตามกฎหมาย
ฉบับใด หรือเป็นไปโดยหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีก่ ฎหมายบัญญัตอิ ย่างไร และถึงแม้จะต้องรับฟัง
ความคิดเห็น ก็ควรต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาพิจารณาอนุญาตที่กฎหมายว่าด้วยควบคุม
อาคารก�ำหนด จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามกฎหมายทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ตามมาตรา  ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นควรแจ้งให้ผกู้ ำ� กับดูแลองค์การบริหารส่วนต�ำบลพิจารณาด�ำเนินการ
ทางวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องเรียนต่อไป
ซึง่ ระหว่างการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนของผูต้ รวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้มหี นังสือให้หน่วยงานชีแ้ จงข้อเท็จจริงและเร่งรัดด�ำเนินการเกีย่ วกับการอนุญาต
ทัง้ นีอ้ งค์การบริหารส่วนต�ำบลได้มคี ำ� สัง่ อนุญาตก่อสร้างให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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เรื่องที่

๙

การจัดสรรที่ดินท�ำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต�ำบลกรุงหยัน อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ คลองสังข์ อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ
กรมชลประทานได้จัดท�ำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริในพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๕ ต�ำบลกรุงหยัน อ�ำเภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ ราษฎร
ในพื้นที่เห็นด้วยกับการด�ำเนินโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากก่อนการด�ำเนินโครงการนี้
หน่วยงานของรัฐได้แจ้งในที่ประชุมว่าราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างจะได้รับ
การจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินให้ใหม่โดยเร็ว แต่ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหา ราษฎรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเกรงว่าจะไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมและไม่ได้รับความช่วยเหลือตามที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ค�ำมั่นสัญญาไว้
จึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้มีการเร่งรัดแสวงหาข้อเท็จจริง
และแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยเร็ว จึงลงพืน้ ทีร่ ว่ มประชุมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ณ อ�ำเภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เรือ่ งการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จากการประชุม
ได้ขอ้ สรุปว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้เสนอกรมป่าไม้ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดหาที่ดินภายใต้คณะกรรมการ
นโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ ขอให้กำ� หนดพืน้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน ท้องทีต่ ำ� บล
กุแหระ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ จ�ำนวนเนื้อที่ ๒,๐๗๕ ไร่
เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน (คทช.) เพื่อรองรับราษฎรจ�ำนวน ๒๒๙ ราย
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ คลองสังข์ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำรินนั้
แต่ ป รากฏว่ า ขณะนี้ การยางแห่ ง ประเทศไทยได้ ยื่ น ขออนุ ญ าตเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ต ่ อ
กรมป่าไม้เช่นกัน และทีด่ นิ แปลงดังกล่าวยังคงอยูใ่ นความครอบครองของการยางแห่งประเทศไทย
ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  การยางแห่งประเทศไทยได้ลงทุน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ เพือ่ ปลูกกล้ายางพันธุด์ ี ประกอบกับต้นยางพารา
อยู่ระหว่างการเก็บผลผลิตได้ จึงเสนอให้จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้พื้นที่ของการยาง
แห่งประเทศไทยซึง่ ได้รบั อนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่มกี ำ� หนด
ระยะเวลา จ�ำนวนเนื้อที่ ๑,๒๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดสรรที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
(คทช.) แก่ราษฎรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ คลองสังข์ อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อยุติร่วมกัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เสนอแนวทาง
การจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินให้แก่ราษฎรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติเห็นชอบให้แต่งตัง้
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ทั้ง ๒ แปลง ส�ำหรับรองรับราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ แปลงที่ ๑ ที่ดินแปลง ๔,๖๐๐ ไร่ ตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ที่ ดิ น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชเสนอต่ อ กรมป่ า ไม้ เพื่ อ ก� ำ หนดเป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
เข้าท�ำประโยชน์ และแปลงที่ ๒ ที่ดินแปลง ๑,๒๐๐ ไร่ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
การยางแห่งประเทศไทย และการยางแห่งประเทศไทยเสนอให้ใช้พื้นที่ในส่วนนี้แทนแปลง
ที่ ๑ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ดินทั้ง ๒ แปลง คณะท�ำงานตรวจสอบ
ความเหมาะสมของพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ ราษฎรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโครงการก่ อ สร้ า ง
อ่างเก็บน�ำ้ คลองสังข์ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ซึง่ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ประชุมพิจารณาผลการตรวจสภาพพื้นที่ทั้ง ๒ แปลง และมีมติเห็นชอบเลือกที่ดิน
แปลงที่ ๑ เพือ่ ใช้จดั ทีด่ นิ ท�ำกินส�ำหรับรองรับราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน�ำ้ คลองสังข์อนั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เนือ่ งจากลักษณะพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบ
สลับเนินเขามีความเหมาะสมในการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำ มีระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า  ระบบท่อส่งน�้ำประปา พร้อมให้ภาครัฐเข้าไปพัฒนาโดยง่าย
รวมทั้งเหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและรายได้เสริมให้แก่ราษฎร
จากข้อเท็จจริงข้างต้น เพื่อให้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติดังนี้
๑) ผูต้ รวจการแผ่นดิน ขอเน้นย�ำ้ ให้การยางแห่งประเทศไทยพิจารณาว่าโครงการ
ก่ อ สร้ า งอ่ า งเก็ บ น�้ ำ คลองสั ง ข์ เ ป็ น การด� ำ เนิ น การตามพระราชด� ำ ริ ข องรั ช กาลที่ ๙
ซึ่งการด�ำเนินการใด ๆ ควรค�ำนึงถึงประโยชน์ของราษฎรเป็นหลัก
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๒) จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ตามข้ อ เสนอแนะของผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ขอให้ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชแต่งตัง้ คณะท�ำงานตรวจสอบความเหมาะสมของพืน้ ทีส่ ำ� หรับรองรับราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โดยจากการตรวจสภาพพื้นที่ของคณะท�ำงานดังกล่าว จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีมติ
เห็นชอบเลือกพื้นที่แปลงที่ ๑ พื้นที่ ๔,๖๐๐ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน
ท้องที่ต�ำบลกุแหระ อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย
ได้รบั อนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ ปลูกสร้างสวนยางพันธุด์ เี ป็นการชัว่ คราว มีกำ� หนด
ระยะเวลา ๓๐ ปี และครบก�ำหนดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ รองรับราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำคลองสังข์ฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ของกรมป่าไม้ ดังนัน้ ในระหว่างการจัดหาสถานที่ และจัดให้ราษฎร
ที่เดือดร้อนเข้าสู่ที่ท�ำกิน ขอให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในระยะสั้นและระยะยาวในการด�ำเนินการต่อไป เช่น อาจมีการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร
ผู้ได้รับผลกระทบ โดยกรมชลประทานจัดให้มีการจ้างงานรายวัน จัดชุมชนคล้ายรูปแบบ
หมู่บ้านจุฬาภรณ์
๓) ผูต้ รวจการแผ่นดินจะด�ำเนินการเร่งรัดติดตามผลการพิจารณาของกรมป่าไม้
เรื่องการให้ความเห็นชอบอนุญาตให้จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลง
๔,๖๐๐ ไร่ จ�ำนวนเนื้อที่ ๒,๐๗๕ ไร่ เพื่อรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินท�ำกิน
เพือ่ รองรับราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และการขออนุญาตใช้ประโยชน์พนื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกรุงหยัน แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ ต�ำบลกรุงหยัน (ท้องที่ต�ำบลกุแหระ) อ�ำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้เชิญผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมชลประทาน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และส�ำนักจัดการทรัพยากร
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ป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) โดยทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยแบ่งพื้นที่การท�ำประโยชน์ร่วมกันในลักษณะ ดังนี้
๑. จังหวัดนครศรีธรรมราชขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ ป่าคลองกรุงหยัน ต�ำบลกรุงหยัน (ท้องที่ต�ำบลกุแหระ) อ�ำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวนเนื้อที่ ๒,๐๗๕ ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการส�ำรวจพื้นที่เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ นิ ก�ำหนดเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้
ด�ำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีอ่ อกตามความในมาตรา ๑๓/๘ (๓) และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อไป
๒. การยางแห่ ง ประเทศไทยขออนุ ญ าตให้ ท� ำ การปลู ก สร้ า งสวนป่ า หรื อ
ปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ ต�ำบลกรุงหยัน
(ท้องที่ต�ำบลกุแหระ) อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวนเนื้อที่ ๒,๕๒๕ ไร่
ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท�ำการปลูกสร้าง
สวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ออกตามความ
ในมาตรา ๑๓/๘ (๓) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
เพื่อให้การยางแห่งประเทศไทยสามารถท�ำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปได้ และแก้ไข
ปัญหาลูกจ้างกรีดยางทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ คลองสังข์ อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด� ำ ริ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�ำข้อมูล และเอกสารประกอบค�ำขออนุญ าต
เพื่อยื่นเรื่องต่อส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
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จากข้อพิจารณาข้างต้น จึงเป็นกรณีทหี่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินท�ำกินให้แก่ราษฎรตามแนวทางที่ได้ประชุมหารือร่วมกัน
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ
แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนของราษฎรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยเร็ว ผูต้ รวจการแผ่นดินอาศัย
อ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการในประเด็น
ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้จงั หวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเร่งรัดให้มกี ารส�ำรวจ
สภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ เพื่อก�ำหนดบริเวณ
อาณาเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ ๒,๐๗๕ ไร่ เพื่อจัดท�ำข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดิน
ท�ำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) เสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจกับผู้น�ำท้องถิ่น
ราษฎรในพื้นที่ และลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทยผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดที่ดินท�ำกินอย่างทั่วถึงด้วย
๒. ขอให้กรมป่าไม้ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ นิ ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเร่งรัดด�ำเนินการน�ำเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาก�ำหนด
ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ จ�ำนวนเนื้อที่ ๒,๐๗๕ ไร่
เป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชน (คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชจักได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนดไว้ต่อไป
๓. ขอให้กรมป่าไม้เร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
การยางแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน
แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต�ำบลกรุงหยัน (ท้องที่ต�ำบลกุแหระ)
อ�ำเภอทุ่งใหญ่ และต�ำบลบางขัน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนี้
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๑) พิจารณาอนุญาตให้จงั หวัดนครศรีธรรมราชใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีป่ า่ สงวน
แห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ ต�ำบลกรุงหยัน (ท้องทีต่ ำ� บลกุแหระ) อ�ำเภอทุง่ ใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวนเนื้อที่ ๒,๐๗๕ ไร่ ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ออกตามความในมาตรา  ๑๓/๘ (๓) และมาตรา  ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
๒) พิจารณาอนุญาตให้การยางแห่งประเทศไทยท�ำการปลูกสร้างสวนป่า
หรือปลูกไม้ยนื ต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน แปลง ๔,๖๐๐ ไร่ ต�ำบลกรุงหยัน
(ท้องที่ต�ำบลกุแหระ) อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวนเนื้อที่ ๒,๕๒๕ ไร่
ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท�ำการปลูกสร้าง
สวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ออกตามความ
ในมาตรา ๑๓/๘ (๓) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
สัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้
๔. ขอให้กรมชลประทานประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่และ
ลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทยผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการจัดที่ดินท�ำกินอย่างทั่วถึง และเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการก่อสร้าง
อ่างเก็บน�้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในส่วนพื้นที่น�้ำท่วม เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
จากข้อพิจารณาข้างต้น ผูต้ รวจการแผ่นดินได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอแนะ
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยเร็ว และรายงานผลการด�ำเนินการให้ผตู้ รวจการแผ่นดินทราบภายใน
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำวินิจฉัย
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และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเนื่องจากการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวเกีย่ วข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน และการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้แก่ราษฎร
ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.)
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ
ไว้ชั้นหนึ่งด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่

๑๐

สร้างฟาร์มไก่โดยท�ำประชาคมไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติ
ผู้ร้องเรียนร้องเรียนว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลผู้ถูกร้องเรียนออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารเพือ่ ก่อสร้างอาคารส�ำหรับเลีย้ งไก่ โดยทีย่ งั ไม่มกี ารท�ำประชาคมตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มี
การลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ
ผูร้ อ้ งเรียน และองค์การบริหารส่วนต�ำบลผูถ้ กู ร้องเรียน ได้ความว่า ผูป้ ระกอบการยืน่ ค�ำร้อง
ขอเปิดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นในการประกอบกิจการฟาร์มไก่แล้ว โดยคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
ก�ำหนดให้จัดการประชาคมโดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับผู้เข้าร่วมประชาคม เป็น ๓ กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ ๑ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มที่ ๒ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่อื่น แต่ต้องมี
ที่ดินอยู่ในหมู่ที่จะมีการสร้างฟาร์มไก่ และกลุ่มที่ ๓ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่อื่นที่มี
ทีด่ นิ เขตติดต่อกับหมูท่ จี่ ะมีการสร้างฟาร์มไก่ทคี่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากฟาร์ม ผลการ
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่าเห็นด้วยในการให้สร้างฟาร์มไก่ แต่ผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่า
การท�ำประชาคมดังกล่าวมีบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้าร่วมท�ำประชาคมจึงร้องเรียนไปยัง
อ�ำเภอ ซึง่ อ�ำเภอเห็นว่าผลการประชาคมไม่เป็นไปตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล
และไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บา้ น
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๑
แต่จากการลงพื้นที่และประชุมดังกล่าว ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังคง
มีประเด็นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มไก่ให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง
สถานประกอบกิจการ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีหนังสือหารือไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผลการหารือสรุปว่า
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๑. นิยามของค�ำว่า “ชุมชน” แม้วา่ จะปรากฏนิยามในพระราชบัญญัตสิ ภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ตาม แต่ไม่สามารถน�ำมาใช้ให้เป็นความหมายทั่วไปได้ ดังนั้น
เมื่อไม่ได้มีการก�ำหนดค�ำนิยามไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องพิจารณาความหมายอย่างทั่วไป
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีใ่ ห้นยิ ามของชุมชนไว้วา ่ “หมูช่ น กลุม่ คน
ทีอ่ ยูร่ วมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูใ่ นอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์รว่ มกัน
ที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก”
๒. การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับกิจการ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพทีเ่ กีย่ วกับสัตว์เลีย้ งโดยใช้บงั คับกับสัตว์ทกุ ประเภท ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ
สัตว์แต่ละประเภทก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสัตว์ แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขจะได้ประกาศรายชือ่ กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข แต่ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพราะบทบัญญัติ
มาตรา  ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก�ำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติก�ำหนดประเภทของกิจการตาม
มาตรา  ๓๑ บางกิจการ หรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นก็ได้
ซึ่งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่รัฐมนตรีประกาศ จะมีผลใช้บังคับในท้องถิ่นใด
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก�ำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุม
ในท้องถิ่นก่อนและไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดทุกประเภทกิจการ โดยจะก�ำหนดกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นก็ได้
ซึง่ การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ อาจก�ำหนดได้ ๒ แบบ คือ แบบรวมกิจการ และแบบแยกกิจการ
โดยราชการส่วนท้องถิน่ อาจก�ำหนดขนาดของกิจการทีป่ ระสงค์จะควบคุมไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายก็ได้
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๓. การทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกข้อบัญญัตโิ ดยไม่แยกสัตว์แต่ละประเภท
ท�ำให้การก�ำหนดระยะห่างไม่สอดคล้องกับประเภทและจ�ำนวนสัตว์ ซึง่ ไม่เป็นไปตามค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขนัน้ ตามมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในข้อ ๖ วรรคสอง ของกฎกระทรวงควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดว่า “การก�ำหนดระยะห่าง
ของสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด โดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” และในบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๓ ก�ำหนดว่า 
“ในระหว่างทีย่ งั ไม่มปี ระกาศของรัฐมนตรีเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงนีใ้ นเรือ่ งใด
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นน�ำหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้โดยอนุโลมจนกว่าจะมีประกาศที่ออกตาม
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ” ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการก�ำหนด
ระยะห่างของสถานประกอบกิจการดังกล่าว ดังนั้น หากราชการส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควร
จะก�ำหนดระยะห่างระหว่างสถานประกอบกิจการกับชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
จึงเป็นอ�ำนาจของสภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 
๓๒ (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี
การก�ำหนดระยะห่างเป็นเพียงมาตรการอย่างหนึ่งเท่านั้น การจะป้องกันและแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือผลกระทบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องก�ำหนดมาตรการอื่น ๆ
ร่วมด้วย ประกอบกับค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุขเป็นเพียงแนวทางหรือ
แนวปฏิบัติส�ำหรับราชการส่วนท้องถิ่น มิใช่กฎหมายและไม่มีสภาพบังคับ
๔. การวัดรัศมีของระยะห่างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุร�ำคาญ
ต่อชุมชนนั้น กรมอนามัยได้น�ำเสนอประเด็นข้อหารือดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลือ่ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการประชุมครัง้ ที่ ๙ – ๒ / ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปว่าการวัดระยะห่างระหว่างสถานประกอบกิจการ
กับชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
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ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ประกอบกับการแสวงหา
ข้อเท็จจริง ลงพื้นที่ การประชุม การหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าทีด่ นิ บริเวณทีถ่ กู ร้องเรียนก�ำหนดให้เป็นทีด่ นิ ประเภท อก. สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว
จึงสามารถประกอบกิจการฟาร์มไก่ได้ ส�ำหรับการที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ โดยมิได้แยกประเภทสัตว์
ต้องได้รบั ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบ่ า้ น ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
รวมทั้งต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ
ร�ำคาญ ซึ่งการวัดรัศมีระยะห่างนี้ ข้อบัญญัติดังกล่าวมิได้มีการก�ำหนดไว้ชัดเจนว่า
จะต้องวัดรัศมีจากจุดใด จึงเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งบริเวณดังกล่าว
มีบ้านพักอาศัยเพียง ๒ หลัง จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเข้าลักษณะการเป็นชุมชน
ส�ำหรับเรือ่ งการท�ำประชาคมนัน้ แม้การประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทการเลีย้ งไก่จะไม่ได้อยูภ่ ายใต้บงั คับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ก�ำหนด
ประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ด�ำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ ผู ้ ป ระกอบกิ จ การไม่ ต ้ อ งจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพือ่ ประกอบการยืน่ ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนด�ำเนินกิจการก็ตาม แต่การที่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลผูถ้ กู ร้องเรียนออกข้อบัญญัตซิ งึ่ ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแล้ว จึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารหรือเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
ดังนั้น การที่สถานประกอบกิจการฟาร์มไก่จะประกอบกิจการในพื้นที่ได้จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อน ซึ่งในกรณีของสถานประกอบกิจการ
ฟาร์มไก่นี้ได้จัดให้มีการท�ำประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว การที่อ�ำเภอเห็นว่า
ควรน�ำระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมูบ่ า้ น การปฏิบตั ิ
หน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๔๔ มาใช้กับ
การประชาคม ในเรื่องนี้อาจไม่ถูกต้อง เหมาะสม เนื่องจากตามข้อเท็จจริงนี้บริเวณที่จะ
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ประกอบกิจการฟาร์มไก่แม้จะอยู่ในพื้นที่หมู่ใดหมู่หนึ่งก็ตาม แต่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน
หมู่ดังกล่าวประมาณ ๑๐ กิโลเมตร แต่อยู่ใกล้กับหมู่อื่นซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก
การประกอบกิจการมากกว่า ประกอบกับการประชุมประชาคมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นการประชุมประชาคมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากผูท้ อี่ าจได้รบั
ผลกระทบจากการประกอบกิจการอันเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน จึงควรน�ำหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
เรื่องการท�ำประชาคมโดยอนุโลม ดังนั้น การที่คณะกรรมการหมู่บ้านก�ำหนดให้ผู้เข้าร่วม
ประชาคมประกอบด้วย ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่อื่น แต่ต้องมี
ที่ดินอยู่ในหมู่ที่จะมีการสร้างฟาร์มไก่ และผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่อื่นที่มีที่ดิน
เขตติดต่อกับหมู่ที่จะมีการสร้างฟาร์มไก่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฟาร์ม โดยผลการ
ประชาคมยินยอมให้มีการประกอบกิจการ จึงเป็นการท�ำประชาคมที่ชอบตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแล้ว ดังนั้น ปัญหาตามค�ำร้องเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มิได้
เป็นไปตามมาตรา ๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�ำหนดเรื่องที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา  ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยุติ
เรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่างไรก็ตาม แม้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะก�ำหนดให้การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพก็ตาม แต่มิได้ก�ำหนดให้มีผลใช้บังคับในท้องถิ่น รวมทั้งมิได้ก�ำหนดให้
ต้องออกข้อบัญญัตคิ วบคุมทุกประเภทกิจการ และรวมหรือแยกกิจการ เนือ่ งจากการเลีย้ งสัตว์
แต่ละประเภทส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญได้แตกต่างกันตามชนิดของสัตว์ ปริมาณ
การเลี้ยง และรูปแบบการจัดการของสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้น รวมถึงธรรมชาติของกลิ่น เสียง
ปริมาณและลักษณะของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหา
การร้องเรียนดังเช่นกรณีนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
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๑. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
ในท้องถิ่น โดยออกข้อบัญญัติเฉพาะแต่ละประเภทสัตว์เพื่อให้ก�ำกับดูแลการประกอบ
กิจการเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภทเป็นไปอย่างเหมาะสมกับลักษณะของการประกอบกิจการ
โดยอาจน�ำค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุขมาเป็นหลักเกณฑ์ส�ำหรับอ้างอิง
เพื่อให้การก�ำหนดข้อบัญญัติของแต่ละท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งก�ำหนดให้
ชัดเจนว่าการวัดระยะห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ให้วัดรัศมีจากจุดใด และก�ำหนดนิยามของ
ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องและหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นให้ชดั เจน เพือ่ เป็นการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนร�ำคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพ
ของชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชน
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อประกอบการพิจารณา
ในการออกข้อบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป
๒. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ก�ำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้หมัน่ ตรวจสอบการประกอบกิจการเลีย้ งสัตว์แต่ละประเภท มิให้กอ่ ให้เกิดความเดือดร้อน
ร�ำคาญ และหากมีการร้องเรียนก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและแก้ไข
ความเดือดร้อนให้แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบโดยพลัน เพราะผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการประกอบกิจการ
เพียง ๑ หลังคาเรือน ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน
ต่อมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานว่าได้แจ้งผลการวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด�ำเนินการ
ตามแนวทางแล้ว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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กรณีหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นเป็ น พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก ารได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากกรณี ที่ ห น่ ว ยงาน
ผู้ถูกร้องเรียนไม่ช�ำระเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการจ�ำนวน ๖๒ ราย
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท�ำให้ผู้ร้องเรียนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ได้รับความเดือดร้อน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า  หน่วยงาน
ทีถ่ กู ร้องเรียนได้ออกค�ำสัง่ จ้างและจัดท�ำสัญญาจ้างลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ต�ำแหน่งพีเ่ ลีย้ ง
เด็กพิการ โดยเริม่ จ้างตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สิน้ สุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ต่อมาหน่วยงานทีถ่ กู ร้องเรียนทราบว่าได้รบั การจัดสรรอัตราลูกจ้างชัว่ คราว ต�ำแหน่งพีเ่ ลีย้ ง
เด็กพิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๖๒ อัตรา ซึ่งเป็นการปรับลดอัตรา
ลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๐ อัตรา ท�ำให้ต้องมีการชะลอการจ้างไว้ก่อน
และด�ำเนินการสอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการใหม่ ซึ่งกระบวนการคัดเลือกแล้วเสร็จ
และออกค� ำ สั่ ง จ้ า งตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า งในวั น ที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ดังนั้น ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงไม่ได้
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต�ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อช�ำระเงินค่าตอบแทนให้แก่พี่เลี้ยงเด็กพิการได้
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พี่เลี้ยงเด็กพิการได้มีการปฏิบัติงานจริงและยังปรากฏข้อเท็จจริง
จากเอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า  การด�ำเนินการแจ้งปรับลดอัตราพี่เลี้ยง
เด็กพิการและขอให้ชะลอการจ้างไว้กอ่ นนัน้ มีความล่าช้า โดยเป็นการแจ้งภายหลังการสิน้ สุด
สัญญาจ้างแล้ว ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้เชิญหน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนให้กับพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ซึง่ ในการประชุมดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิม่ เติมว่า โดยปกติของการจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
122

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ต�ำแหน่งพีเ่ ลีย้ งเด็กพิการ จะมีการอนุมตั เิ งินประจ�ำงวดย้อนหลังและท�ำสัญญาจ้างต่อเนือ่ ง
มาตลอดหลายปีแล้ว แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับลดอัตราก�ำลังโดยไม่ทราบ
ล่วงหน้า
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  โดยทั่วไปหากไม่มีการบอกกล่าว
ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าจะไม่มกี ารต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้างชัว่ คราวก็ยอ่ มเข้าใจ
ว่ายังคงต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ช่นเดิม ดังนัน้ พีเ่ ลีย้ งเด็กพิการย่อมจะคาดหมายว่าจะมีการท�ำสัญญา
จ้างต่อเนื่องและจะได้รับเงินค่าจ้างย้อนหลัง กรณีดังกล่าวแม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจ
ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่การปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ�ำนาจของหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนนั้น
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่พเี่ ลีย้ งเด็กพิการ ซึง่ ปรากฏเอกสารหลักฐาน
ชัดเจนว่า  มีพี่เลี้ยงเด็กพิการจ�ำนวน ๗๐ ราย ปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จริงโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้อาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา  ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาให้แก่
พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้ง ๗๐ ราย ในอัตราเดียวกับเงินค่าตอบแทนตามสิทธิในสัญญาจ้างเดิม
ซึง่ ต่อมาหน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียนได้รบั การจัดสรรงบประมาณและได้ดำ� เนินการเบิกจ่ายเงิน
ชดเชยเยียวยาให้แก่พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้ง ๗๐ ราย เรียบร้อยแล้ว

ภาพการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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กรณีหน่วยงานของรัฐออกประกาศ เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสี
โดยมิชอบและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโรงโม่หินหรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง
อันเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระ
แก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า  ตามที่หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้ลงนามในประกาศ เรือ่ ง แก้ไขเขตทีด่ นิ โบราณสถานภาพเขียนสีนนั้ ผูร้ อ้ งเรียนแสดงความเห็น
เกี่ยวกับประกาศดังกล่าว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งโบราณคดีซึ่งมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์
ถือได้ว่าเป็นมรดกส�ำคัญต่อประวัติศาสตร์ของพื้นที่ดังกล่าว โดยภาพเขียนสีบางภาพ
เกิดการพังทลายและเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการเข้ามาด�ำเนินการใกล้พื้นที่เขตที่ดิน
โบราณสถานภาพเขียนสีอยู่หลายปี ดังนั้นการออกประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงโม่หินหรืออุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถเข้ามาใช้พื้นที่
ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาพเขียนสีโดยตรง ซึ่งขัดต่อภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยชัดแจ้ง
๒. การแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานจากต�ำแหน่งเดิมออกไป ๑ ใน ๔ ของพื้นที่
หรือประมาณ ๑๙๐ ไร่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงโม่หินที่มีอยู่เดิมในพื้นที่
สามารถด�ำเนินการยื่นขอประทานบัตรระเบิดหินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้โดยไม่
เป็นข้อจ�ำกัดของกฎหมาย ประกอบกับหลักการและเหตุผลของประกาศดังกล่าวที่อ้างว่า
พื้นที่จังหวัดดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงประสบกับปัญหาเกี่ยวกับแหล่งหินอุตสาหกรรม
เพราะแหล่งหินหลายแห่งตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาด้านความมัน่ คงจึงจ�ำเป็นต้องใช้แหล่งหิน
จากพื้นที่ดังกล่าวแทน ซึ่งพื้นที่จังหวัดดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงมิได้ขาดแคลนหินตามที่
ประกาศกล่าวอ้างแต่อย่างใด
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๓. การลงนามแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานดังกล่าวของหัวหน้าส่วนราชการ
ของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบได้ลงนามในวันสุดท้ายทีร่ บั ราชการและต้องเกษียณอายุราชการ
ตามกฎหมายในวันถัดไป เห็นได้วา่ เป็นการใช้อำ� นาจเพือ่ หลีกเลีย่ งการคัดค้านของประชาชน
และการส่งประกาศเพื่อไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามีลักษณะล่าช้าเกินสมควร
และไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. การออกประกาศดังกล่าวไม่มกี ารเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมการให้ค�ำเสนอแนะหรือท้วงติงตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๕, ๒๖, ๔๑, ๔๓ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไว้ และเป็นการฝ่าฝืนในหมวดหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๕๑, ๕๓, ๕๗ – ๕๙
และมาตรา ๖๑ และเป็นการใช้อ�ำนาจที่ขัดต่อหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐตามมาตรา ๗๒,
๗๖ และมาตรา  ๗๗ นอกจากนี้ เป็ น การละเลยการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และไม่มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่อย่างใด
๕. การออกประกาศดั ง กล่ า วมี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลในการออกประกาศ
เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาวะขาดแคลนหินอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้างและ
ลดการก่อความรุนแรงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการสร้างสถานการณ์ของกลุม่ คนผูก้ อ่ ความไม่สงบ
ในพื้นที่ภาคใต้นั้น เห็นได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโรงโม่หินหรือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เนือ่ งจากไม่ได้เป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗
ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนเห็นว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อ�ำนาจที่ขดั ต่อภารกิจ
และบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ เป็นการเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
โรงโม่หินหรืออุตสาหกรรมก่อสร้างอันเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรม หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ จึงขอให้มี
การแก้กฎหมาย กฎ หรือยกเลิกประกาศในเรื่องดังกล่าว
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ด้วยเหตุที่มีผู้ประกอบการท�ำเหมืองแร่หินมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการของ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ ขอให้กนั เขตโบราณสถานออกจากเขตพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ประทานบัตร
ท�ำเหมืองแร่หินอันเนื่องมาจากการประกาศขึ้นทะเบียนและก�ำหนดเขตที่ดินโบราณ
สถานภาพเขียนสี ส่งผลให้เขตโบราณสถานภาพเขียนสีซอ้ นทับกับเขตทีม่ กี ารให้ประทานบัตร
ท�ำเหมืองแร่หินเพื่ออุตสาหกรรม นอกจากนี้ ส่วนราชการได้มีหนังสือขอให้ทางหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบพิจารณาด�ำเนินการแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จึงได้พจิ ารณาทบทวนการกันเขตโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาออกจากเขตประทานบัตร
เหมืองแร่ โดยพิจารณาผลกระทบของการระเบิดและย่อยหินจากรายงานผลการประเมิน
และวิ เ คราะห์ ผ ลการตรวจวั ด แรงสั่ น สะเทื อ นและแรงอั ด อากาศจากการระเบิ ด หิ น
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโบราณสถานภาพเขียนสี เนื่องจากมีระยะห่างจากโบราณสถานภาพ
เขียนสี และสามารถควบคุมค่าแรงสัน่ สะเทือนและแรงอัดอากาศจากการระเบิดของเหมืองหิน
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีได้ ดังนั้น หัวหน้าส่วน
ราชการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในขณะนั้น ได้สั่งการโดยอาศัยอ�ำนาจมาตรา  ๗ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ออกประกาศ เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ซึง่ ได้กำ� หนดให้อำ� นาจหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบประกาศขึน้ ทะเบียน
โบราณสถาน รวมทั้งก�ำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน และ
สามารถเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศได้
ในการนี้ ประชาชนในพื้ น ที่ แ ละองค์ ก รพั ฒ นาในภาคเอกชน ตลอดจน
คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความไม่พึงพอใจต่อ
การประกาศดังกล่าว ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๘ (๔) บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้อง
คอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงวิธปี ฏิบตั ริ าชการให้เหมาะสม ดังนัน้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจึงได้พจิ ารณา
ทบทวนการประกาศแก้ไขเขตทีด่ นิ โบราณสถาน ทัง้ นี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๔๓ ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่
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รับผิดชอบได้ อีกทั้งโบราณสถานภาพเขียนสีดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เช่นนี้
ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมสามารถใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติในการอนุรักษ์
ท�ำนุบ�ำรุง และฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป ประกอบกับประกาศดังกล่าวถือเป็นค�ำสั่งทางปกครอง
ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งหัวหน้า
ส่วนราชการของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบใช้อำ� นาจออกโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่เป็นประโยชน์
ต่อผูร้ บั ค�ำสัง่ ทางปกครอง ดังนัน้ หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจึงใช้อำ� นาจ
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกอบกับมาตรา  ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด�ำเนินการเพิกถอนประกาศเรียบร้อยแล้ว
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบชีแ้ จงข้อเท็จจริงพร้อมทัง้ ขอให้จดั ส่งเอกสารหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาทบทวนและ
ด�ำเนินการเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว โดยได้ออกประกาศ เรื่อง เพิกถอนการประกาศ
แก้ไขเขตทีด่ นิ โบราณสถาน และก�ำหนดเขตทีด่ นิ โบราณสถานภาพเขียนสีให้มพี นื้ ทีต่ ามเดิม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มคี ำ� วินจิ ฉัย
ให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒.๓ ผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจในกรณีหน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) บัญญัติ
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ โดยก�ำหนดให้
“รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน” เพื่อให้รัฐต้องด�ำเนินการในเรื่องที่ก�ำหนดให้แก่ประชาชน
“ทุกคน” หรือ “ทุกชุมชน” เป็นการทั่วไป โดยที่ประชาชนแต่ละคนหรือแต่ละชุมชน
“ไม่ตอ้ งใช้สทิ ธิรอ้ งขอ” โดยนําเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญมาบัญญัตไิ ว้เท่านัน้ เพือ่ ให้มสี ภาพบังคับ
ให้รัฐต้องทําตามหน้าที่ ถ้ารัฐไม่กระท�ำตามหน้าที่ ก็จะเป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ หรือถ้ากระท�ำหน้าที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐด�ำเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชน
หรือชุมชนได้รบั ประโยชน์นนั้ ได้ (มาตรา ๕๑) ทัง้ นี้ เพือ่ บริการประชาชนและเพือ่ ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
นอกจากนี้ การที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักการทั่วไปของหมวด “หน้าที่ของรัฐ”
ให้มีความแตกต่างจากหมวด “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” คือ หมวดหน้าที่ของรัฐ
เป็นบทบัญญัตทิ มี่ สี ภาพบังคับให้รฐั ต้องปฏิบตั ิ หากรัฐไม่ปฏิบตั ิ ประชาชนอาจมีสทิ ธิฟอ้ งร้อง
ให้รัฐปฏิบัติได้ หมวดหน้าที่ของรัฐจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นซึ่งรัฐต้องด�ำเนินการ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐไว้ ตั้งแต่มาตรา ๕๑ ถึง มาตรา ๖๓ รวม ๑๓ มาตรา และสามารถ
ก�ำหนดประเด็นหลักที่ส�ำคัญได้ ๑๒ ด้าน แบ่งออกเป็น (๑) หน้าที่พื้นฐานของรัฐ และ
(๒) หน้าทีข่ องรัฐในการทําให้สทิ ธิของประชาชนเกิดผลได้จริง เช่น หน้าทีข่ องรัฐด้านการศึกษา
หน้าที่ของรัฐด้านการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน หน้าที่ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
หน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะ เป็นต้น โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกันพิจารณาและวางกรอบ
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การด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐไว้วา 
่ ประเด็นปัญหาส�ำคัญ
ที่ควรตรวจสอบและศึกษาต้องเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนและสั ง คมในวงกว้ า งและเป็ น เรื่ อ งที่ ค รอบคลุ ม บทบั ญ ญั ติ ห น้ า ที่ ข องรั ฐ
ทั้ง ๑๒ ด้าน จากการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การจัดท�ำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่ อ พิ จ ารณาดําเนิ น การต่ อ ไปโดยเร็ ว นั้ น สามารถแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
ความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนตาม
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
เกี่ยวกับหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ดังนี้

เรื่องที่

๑

ขยะพลาสติกล้นทะเลไทย
ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทยเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องยังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือยของคนไทยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
ปริมาณขยะทะเลเพิม่ ขึน้ ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการแก้ไข ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๓๐ (๓) ก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ และมาตรา ๕๗ (๒) ก�ำหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหาร
จัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชน
และชุมชนในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมด�ำเนินการและได้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนินการ
ดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า สาเหตุของ
ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทยทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (๑) ปัญหาการจัดการขยะพลาสติก และ
(๒) ปัญหาการขาดจิตส�ำนึกของประชาชน จึงจ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการของทุกภาคส่วน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การจัดการขยะพลาสติกบนบกซึ่งเป็นแหล่ง
ทีม่ าส�ำคัญของขยะพลาสติกในทะเล ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
ในทะเลไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงเห็นควรที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้อาศัย
อ�ำนาจตามมาตรา ๒๓๐ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกอบมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ พร้อมข้อเสนอแนะ
เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
๑. เสนอให้มีการน�ำระบบมัดจ�ำค่าขวดพลาสติกมาใช้
การมัดจ�ำค่าขวดพลาสติก เป็นอีกมาตรการหนึง่ ทีต่ า่ งประเทศใช้เพือ่ กระตุน้
ให้ผู้บริโภคน�ำขวดพลาสติกมาคืน และน�ำขวดที่รวบรวมได้ไปรีไซเคิลต่อไป เช่น ประเทศ
เดนมาร์ก และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะมีการ
ท� ำ เครื่ อ งหมายหรือสัญลักษณ์บนขวดเพื่อแสดงว่าผู้บริโภคสามารถน�ำขวดดังกล่าว
มาแลกเงินมัดจ�ำคืนได้ที่เครื่องรับคืนขวด หรือร้านขายของช�ำที่ได้ซื้อสินค้านั้นมา  ทั้งนี้
ราคาสินค้าได้รวมค่ามัดจ�ำขวดอยูด่ ว้ ย มาตรการนีเ้ ป็นอีกมาตรการหนึง่ ทีป่ ระเทศไทยควร
ศึกษาถึงกระบวนการและนวัตกรรมเครื่องรับคืนขวดเพื่อน�ำมาปรับใช้ต่อไป
๒. เสนอให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รัฐควรสนับสนุนการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การหักลดหย่อนภาษี การยกเว้นการจัดเก็บภาษี การให้
กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าปกติ การให้สินเชื่อที่มีเงื่อนไขพิเศษส�ำหรับผู้ประกอบการ
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ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้วัสดุ
ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแพร่หลายมากขึ้นและมีราคาถูกลง
๓. เสนอให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ในปัจจุบันทรัพยากรทุกอย่างที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกสามารถหมุนเวียน
เอามาใช้ใหม่ได้จริงเพียงร้อยละ ๙ เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๙๑ เป็นของเสีย ดังนั้น
ภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบ Circular
Economy เช่น การลดหย่อนภาษี การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น
๔. เสนอให้มีการออกกฎหมายก�ำหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิล
บรรจุภัณฑ์ที่ตนผลิต
ตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่น และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีกฎหมาย
ก�ำหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ตนผลิต โดยอาจเก็บรวบรวมและ
รีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเอง หรือจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับองค์กรที่ด�ำเนินการแทน
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการน�ำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ และเป็นแรงจูงใจให้บรรดา
ผูผ้ ลิตลดการใช้วสั ดุทเี่ ป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ให้นอ้ ยชิน้ ลงทีส่ ดุ หากประเทศไทยมีการออกกฎหมาย
ดังกล่าวอาจมีสว่ นช่วยแก้ปญ
ั หาการเก็บ ขน และก�ำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะได้ไม่คุ้มต้นทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน
๕. เสนอให้มีการออกกฎหมายก�ำหนดให้ประชาชนในฐานะผู้ท�ำให้เกิดขยะ
มีหน้าที่ในการคัดแยกขยะ
การออกกฎหมายก�ำหนดให้ประชาชนในฐานะผูท้ ำ� ให้เกิดขยะมีหน้าทีใ่ นการ
คัดแยกขยะ อาจมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก
ดังเช่นตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายก�ำหนดให้ผู้บริโภคต้องแยกขยะที่จะต้อง
ก�ำจัดทิ้งด้วยวิธีอื่นออกจากขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ และต้องร่วมมือกับรัฐบาลกลางและ
ท้องถิ่นในการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๖. เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการด�ำเนินงานในการเก็บ ขน
และก�ำจัดขยะ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วถึงเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของตน โดยเฉพาะ “ทางน�้ำ” ในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาการด�ำเนินงานในการเก็บ ขน และ
ก�ำจัดขยะ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง เมืองบอนน์ ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี จะมีการออกตารางการจัดเก็บขยะแยกตามประเภทขยะแจกจ่าย
ไปยังทุกครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนต้องเตรียมประเภทขยะไว้ให้ตรงตามตาราง หรือ
เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา มีการแยกถังขยะตามประเภทขยะ และคิดราคา
ค่ า เก็ บ ขยะตามประเภทขยะและขนาดถัง เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการด�ำเนินการ
ให้ครอบคลุมทั่วถึงเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยเฉพาะ “ทางน�้ำ” ในเขตพื้นที่ เนื่องจาก
หากมีการจัดเก็บ ก�ำจัดขยะในแม่น�้ำ ล�ำคลอง ตลอดจนท่อระบายน�้ำที่มีประสิทธิภาพแล้ว
จะส่งผลให้ปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเลลดน้อยลงด้วย
๗. เสนอให้มกี ารส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ประสบปัญหาพื้นที่ในการท�ำ
หลุมฝังกลบขยะ (Landfill) ไม่เพียงพอ การเผาขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน (waste-toenergy) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก�ำจัดขยะ โดยการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) มาใช้ ดังตัวอย่างประเทศสวีเดนที่พลังงานที่ได้จากการเผาขยะ
สามารถน�ำไปผลิตไฟฟ้าใช้ภายในประเทศถึง ๘๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐควร
มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากขยะนั้นเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้างโรงไฟฟ้ามากที่สุด
๘. เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดให้มีเรือเก็บขยะเพียงพอส�ำหรับ
การปฏิบัติงานในจังหวัดชายฝั่งทะเล และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
จัดเก็บขยะในน�้ำเพื่อให้เรือเก็บขยะสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในแม่น�้ำ ล�ำคลอง และทะเล
อย่างมีประสิทธิภาพ
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รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดให้มเี รือเก็บขยะเพียงพอส�ำหรับการปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาก�ำลังเครื่องยนต์
ของเรือ รูปแบบของเรือ การเพิ่มเครนยก หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้เรือเก็บขยะ
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในแม่น�้ำ ล�ำคลอง และทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. เสนอให้หน่วยงานของรัฐบูรณาการการจัดการขยะพลาสติกกับองค์กร
ภาคเอกชนและประชาชน ตลอดจนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการลด
การใช้พลาสติกและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
นอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน ในการจัดการ
ขยะที่มีความเป็นเอกภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของการลดการใช้พลาสติก การคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ทีจ่ ะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทยประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนต่อไป

ภาพปัญหาขยะทางทะเล และการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่

๒

การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็ก
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐ
ต้องด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาดังกล่าว เพือ่ พัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการด้วย การด�ำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี อย่างมีคุณภาพ ย่อมหมายรวมถึงการจัดให้มี
สิง่ จ�ำเป็นใด ๆ เพือ่ ให้การศึกษาลุลว่ งไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริหารจัดการให้มอี าหาร
กลางวันระหว่างการศึกษา  เพื่อให้สอดรับกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญข้างต้น ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งก�ำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็น
เป้าหมายส�ำคัญให้การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สอดรับกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีที่รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำหรับโครงการอาหารกลางวันหรือพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาพบว่าภาครัฐได้พยายามระดมทรัพยากร
และการลงทุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
ก่อนประถมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมกันรับผิดชอบ แต่จากสภาพการณ์ในปัจจุบันยังมีเด็กนักเรียน
ในโครงการอาหารกลางวันทั่วประเทศไทย (มีนาคม ๒๕๖๓) ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
เป็นจ�ำนวนถึง ๘๘๔,๖๗๐ คน จาก ๓,๘๓๑,๓๖๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘๑ และ
ยังคงปรากฏข้อเท็จจริงจากข่าวในสื่อต่าง ๆ อยู่เป็นระยะเกี่ยวกับการด�ำเนินการโครงการ
อาหารกลางวันเด็กที่ยังเป็นไปได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามรายงานภาวะทุพโภชนาการ ระดับประเทศ จากเว็บไซต์กองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา https://www.thaieducation.net/lunchsystem/
๑
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ผู้ตรวจการแผ่นดินตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสภาพการณ์ดังกล่าว
จึงแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ซึ่งผลที่ปรากฏจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการประชุมหารือของ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ประธานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ผู้จัดท�ำโปรแกรมระบบแนะน�ำส�ำหรับอาหารกลางวันส�ำหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชุมชน รวมทั้งการลงพื้นที่
แสวงหาข้อเท็จจริงในภูมภิ าคต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเชียงราย พบว่า 
การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
ก่อนประถมศึกษาโดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ยังไม่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าทีค่ วรเนือ่ งจากปัญหาหลายประการทีเ่ ป็นอุปสรรคข้อขัดข้อง
ส�ำคัญ ดังนี้
๑) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีประเภทเงินอุดหนุนส�ำหรับ
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาหลายแห่งทัว่ ประเทศล่าช้าไม่ทนั ก�ำหนด
เปิ ด ภาคการศึ ก ษา  ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารจั ด การอาหารกลางวั น ของโรงเรี ย น
ทีไ่ ม่สามารถจัดซือ้ จัดจ้างได้ทนั หรือไม่มเี งินเพียงพอในการจัดท�ำอาหารกลางวัน จ�ำต้องลด
ปริมาณและคุณภาพ ท�ำให้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนลดลง
๒) การละเลยไม่ ด� ำ เนิ น การให้ มี นั ก โภชนาการชุ ม ชนครบในทุ ก ท้ อ งถิ่ น
ทั่ ว ประเทศให้ ส อดรั บ กั บ มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต งบประมาณค่ า อาหารกลางวั น
เด็กนักเรียน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�ำหนด ท�ำให้ขาด
นั ก โภชนาการดู แ ลคุ ณ ค่ า ด้ า นโภชนาการและแก้ ไขปั ญ หาภาวะทุ พ โภชนาการของ
เด็กนักเรียนในหลายท้องถิ่นทั่วประเทศ
๓) ค่าเฉลี่ยอาหารกลางวันในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาลดลงต�่ำกว่า 
๒๐ บาท เนื่องจากงบประมาณโครงการอาหารกลางวันไม่ครอบคลุมถึงเด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  (โรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษา)
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๔) การน�ำวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับแก่กรณีการใช้จ่าย
เงินงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่เกินกว่า  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ท�ำให้
ค่าอาหารกลางวันเด็กเฉลี่ยต่อรายเพิ่มสูงขึ้นจากการบวกก�ำไรเพิ่มของผู้ประมูล ส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยอาหารกลางวันเด็กต่อรายทั้งโรงเรียนมีจ�ำนวนลดลงต�่ำกว่า  ๒๐ บาท เป็นเหตุให้
คุณภาพของอาหารกลางวันลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
๕) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
กรณีเงินเหลือจ่าย ที่กระทรวงการคลังและสถานศึกษาหลายแห่งยึดถือไม่สอดคล้องกับที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยึดถือ เป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องใช้เวลาพิจารณา
ในการสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันในคราวถัดไป ส่งผลให้
สถานศึกษาบางแห่งได้รบั เงินจัดสรรโครงการอาหารกลางวันขาดช่วง กระทบต่อการจัดหา
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม
ผูต้ รวจการแผ่นดินมุง่ หวังทีจ่ ะให้เกิดการแก้ไขปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการอาหารกลางวันเด็กข้างต้นดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยมีการประสานความร่วมมือของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเป็นกลไกในการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เด็กนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองดูแล มีสุขภาวะที่ดี
ในแนวทางที่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๕๔ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้อาศัย
อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๓๐ (๓)
เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐพร้อมข้อเสนอแนะ เรือ่ ง การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็ก
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้
กรณี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ป ระเภทเงิ น อุ ด หนุ น ส� ำ หรั บ
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศล่าช้า  เสนอให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ
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ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการอาหารกลางวัน และแสดงผล
แบบทันที (real time) เช่น เวลาการโอนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน (วันที่
คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประชุม
รับทราบการจัดสรรงบประมาณและออกประกาศการจัดสรรงบประมาณ วันที่ ก.ก.ถ
ส่งเรื่องขอจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับอนุมัติงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณและ
กรมบัญชีกลาง วันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับเงินงบประมาณ วันที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และวันที่โรงเรียน
ได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการจัดสรร
งบประมาณให้ทันก่อนเวลาเปิดภาคเรียน อ�ำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกิดความโปร่งใสและเป็นหนึง่ เดียว และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๖๐ วัน เสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกระเบียบก�ำหนดระยะเวลา
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส�ำหรับโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนภายใน ๗ วันท�ำการ
ภายหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว
กรณี ก ารละเลยไม่ ด� ำ เนิ น การให้ มี นั ก โภชนาการชุ ม ชนครบในทุ ก ท้ อ งถิ่ น
ทั่วประเทศไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำแผนกรอบอัตราก�ำลังของท้องถิ่น
โดยในเบื้ อ งต้ น จั ด ให้ มี นั ก โภชนาการอย่ า งน้ อ ยอ� ำ เภอละ ๒ คน ในช่ ว ง ๒ ปี แรก
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และระยะ
ต่อไปเพิ่มเป็นอย่างน้อยต�ำบลละ ๑ คน ขั้นตอนต่อไปจึงเทียบปริมาณนักโภชนาการ
ตามจ�ำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ก�ำกับดูแล ทั้งในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ทั้งนี้ ให้รายงานผลทุก ๖ เดือน จนกว่าจะมีนักโภชนาการครบทุกท้องถิ่น
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กรณีทไี่ ม่สามารถจัดจ้างไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จัดท�ำคู่มือและพัฒนาหลักสูตรเพิ่มคุณวุฒิและงบค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูโภชนาการ
ทีร่ บั ผิดชอบอาหารกลางวัน และพีเ่ ลีย้ งในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รวมถึงนักวิชาการสาธารณสุข
หรื อ พยาบาลในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล (รพ.สต.) ส� ำ หรั บ พื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ มี
นักโภชนาการท้องถิน่ และจัดให้มกี ารพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.)
รวมทัง้ อบรม ฝึกทักษะ คูม่ อื การท�ำงาน ทีส่ ามารถเข้าถึงครอบครัวของนักเรียน ให้กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนดให้นักโภชนาการศูนย์อนามัย และนักโภชนาการโรงพยาบาลในพื้นที่
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพี่เลีย้ ง โดยมีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัตทิ ี่เป็นมาตรฐาน มีขอ้ ก�ำหนดทีค่ �ำนึงถึง
อาหารท้องถิน่ ตามวัฒนธรรม ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการ
จัดท�ำแผนก�ำลังคนร่วมกัน (ความต้องการก�ำลังคน การจัดสรรอัตราก�ำลัง งบประมาณ
ด้านบุคลากร) ในการผลิตบัณฑิต แผนการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรการจัดการอาหาร
และโภชนาการชุมชนแบบครบวงจรเพื่อสุขภาวะของเด็ก โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการเป็นตัวกลางประสานงานระหว่าง กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มี
การผลิตบัณฑิตในสาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในภูมภิ าค วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยการสาธารณสุข เป็นต้น ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐ ปี (แผน ๑๐ ปี ระหว่าง พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๗๓) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้จบหลักสูตรนักโภชนาการในระยะยาว
กรณีค่าเฉลี่ยอาหารกลางวันในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาลดลงต�่ำกว่า 
๒๐ บาท เนื่องจากงบประมาณโครงการอาหารกลางวันไม่ครอบคลุมถึงเด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  (โรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษา) เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) น�ำรายได้ของ อปท. มาสมทบ
ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในโอกาส
แรกก่ อ น และให้ ท บทวนและตรวจสอบจ� ำ นวนเด็ ก นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย น
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ขยายโอกาสทางการศึกษาอีกครั้ง หากจ�ำเป็นให้พิจารณาเสนอของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือในปีนั้น ๆ ตามขั้นตอนต่อไป เสนอให้กระทรวง
ศึกษาธิการส่งเสริมให้โรงเรียนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวั น ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา  เฉพาะในส่ ว นที่ เ ป็ น ดอกผลมาด� ำ เนิ น งาน
ของกองทุนเพือ่ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุ น เพื่อ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนท�ำการเกษตรในโรงเรียน เช่น
ปลูกข้าว ปลูกผักผลไม้ เลีย้ งหมู เลีย้ งปลา แปรรูป ฯลฯ แล้วน�ำผลผลิตทางเกษตรมาสมทบ
กับค่าอาหารกลางวัน
กรณีการน�ำวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับแก่กรณีการใช้จ่าย
เงินงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่เกินกว่า  ๕๐๐,๐๐๐ บาท เสนอให้
กระทรวงการคลังเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ให้กำ� หนดข้อเสนอให้การจัดซือ้ จัดจ้างตามโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาและเด็กในระดับก่อนประถมศึกษา ได้รบั การยกเว้นไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับ
ที่จะต้องถือปฏิบัติให้ต้องใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อ ๓๑
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และเมื่อจัดท�ำข้อเสนอดังกล่าวแล้วให้รายงานส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
และด�ำเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป ตามความในมาตรา  ๖ และมาตรา  ๗
วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
กรณีเงินเหลือจ่ายที่กระทรวงการคลังและสถานศึกษาหลายแห่งยึดถือไม่สอดคล้องกับ
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยึดถือ เสนอให้คณะรัฐมนตรีรบั ทราบถึงปัญหากรณีหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับเงินเหลือจ่ายโครงการอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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และโรงเรียนทีไ่ ม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นส�ำคัญ โดยอาจน�ำระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ มาเป็นแนวทางที่ก�ำหนดให้
ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันสามารถยืมเงินสดใช้จ่ายก่อนล่วงหน้าได้หนึ่งสัปดาห์ อันเป็น
การก�ำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมแล้ว

ภาพการลงพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็ก
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เรื่องที่

๓

กรณีกระทรวงพลังงานก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าโดยลด
สัดส่วนก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานลงต�่ำกว่าร้อยละ ๕๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และยังให้สิทธิ
ประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัดให้รฐั ด�ำเนินการ รวมทัง้ มีสทิ ธิฟอ้ งร้องหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีป่ ระชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ โดยบัญญัติให้บุคคลหรือชุมชน
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕
หน้าทีข่ องรัฐ และได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือล่าช้าเกินสมควร มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนด
ผูร้ อ้ งเรียนได้ยนื่ หนังสือขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีกระทรวง
พลังงาน ก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า โดยลดสัดส่วนก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้าของรัฐซึง่ เป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานลงต�ำ่ กว่าร้อยละ ๕๑ และให้เอกชนเข้ามามีบทบาท
ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง
โดยระบุด้วยว่าผู้ร้องเรียนประสงค์จะใช้สิทธิในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้
ยื่นเรื่องร้องเรียนนี้ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา  ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว มีความเห็น
สรุปว่า  กรณีร้องเรียนกระทรวงพลังงาน หน่วยงานของรัฐในก�ำกับของกระทรวงพลังงาน
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก�ำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และ
แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (PDP ๒๐๑๘) ในการ
ลดก�ำลังการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยให้บริษัทเอกชน
เข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นจนท�ำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐมีน้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบเอ็ด อันเป็นกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียนได้รบั ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้า
ในราคาที่แพงขึ้นและไม่เป็นธรรมนั้น มีประเด็นและข้อพิจารณาสรุปได้ว่า  การก�ำหนด
นโยบายและแผนการผลิตไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟฟ้า รวมถึงโครงสร้างหรือโครงข่ายขัน้ พืน้ ฐานของกิจการพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวเป็นกิจการ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชนหรือเพือ่ ความมัน่ คงของรัฐ
ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหรือด�ำเนินการให้มีกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดังกล่าว
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๖
ประกอบกับเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ปัจจุบันรัฐได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสัดส่วน
ในการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนก�ำลังการผลิตของรัฐ ซึ่งด�ำเนินการโดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีเพียงร้อยละ ๓๔.๗๐ และมีแนวโน้มจะลดลง
เรื่อย ๆ และท�ำให้ภาคเอกชนเข้ามามีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของระบบ
การผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและแผนพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ รัฐยังได้เปิดให้ภาคเอกชนเข้ามา
ประมูลเพื่อผลิตไฟฟ้าล่วงหน้าเป็นจ�ำนวนมาก ย่อมมีความเสี่ยงและกระทบต่อสัดส่วน
การผลิตของรัฐในอนาคตทีจ่ ะน้อยลงกว่าเดิมอีกด้วย ทัง้ นี้ การพิจารณาว่ารัฐต้องเป็นเจ้าของ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้นนั้ จะต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกกัน
กล่าวคือ “ระบบการผลิต” “ระบบการส่ง” และ “ระบบการจ�ำหน่าย” รัฐจะต้องเป็น
เจ้าของแต่ละส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด มิใช่นำ� เอาทัง้ สามส่วนมารวมกันให้เกินกว่า

142

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ร้อยละห้าสิบเอ็ด หรือน�ำเอาสัดส่วนที่ถือหุ้นมารวมกันแล้วน�ำมาคิดถัวเฉลี่ยให้เกินกว่า
ร้อยละห้าสิบเอ็ด เพราะค�ำว่า “รัฐเป็นเจ้าของ” นั้น รัฐจะต้องมีอ�ำนาจเข้าไปควบคุมและ
บริหารจัดการด้วย ดังนั้น การที่รัฐเปิดให้บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดผลิตไฟฟ้า
แล้วรัฐซื้อไฟฟ้าจากบริษัทดังกล่าวมาจ�ำหน่ายให้ประชาชนอีกทอดหนึ่ง จึงถือไม่ได้ว่ารัฐ
เป็นเจ้าของระบบการผลิตไฟฟ้า  แต่ถือเป็นกรณีที่รัฐได้โอนกรรมสิทธิ์หรืออ�ำนาจในการ
ควบคุมระบบและกระบวนการผลิตไฟฟ้าอันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของโครงสร้างกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่เอกชน และท�ำให้ภาครัฐไม่สามารถมีอ�ำนาจอย่างสมบูรณ์
ในการบริหารจัดการและควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ แม้วา่ รัฐจะเป็นเจ้าของ
ระบบการส่งและระบบการจ�ำหน่ายเกือบทั้งหมดก็ตาม แต่เมื่อรัฐมิได้เป็นเจ้าของระบบ
การผลิต ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและส่งผลต่อสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าของรัฐให้มีน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ย่อมขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
“...โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ของรัฐอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชนหรือเพือ่ ความมัน่ คงของรัฐ รัฐจะกระท�ำ
ด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิข์ องเอกชนหรือท�ำให้รฐั เป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ดมิได้...”
นอกจากการด�ำเนินการของกระทรวงพลังงานทีฝ่ า่ ฝืนต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศแล้ว ยังส่ง
ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ เนื่องจากรัฐไม่อาจคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนโดยการควบคุมราคาไฟฟ้าได้จริง หากแต่จะต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชน
ในราคาสูงตามที่ตกลงไว้ในสัญญา  ทั้งที่มีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ท�ำให้ต้นทุน
การผลิตกระแสไฟฟ้าถูกลงเรือ่ ย ๆ แต่รฐั ยังคงต้องรับซือ้ ไฟฟ้าจากภาคเอกชนในราคาและ
ปริมาณคงทีต่ ามเดิมทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา โดยทีป่ ริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในแต่ละเดือน
มีมากน้อยแตกต่างกันไป กรณีจึงส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในการคิดค�ำนวณค่าไฟฟ้า
ที่สูงเกินจริงและไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า  เนื่องจากรัฐได้น�ำต้นทุนราคาและ
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าไปผูกมัดไว้กับสัญญาเอกชน แล้วน�ำมาคิดค�ำนวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ที่เรียกเก็บจากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า  รัฐมิได้คิดค�ำนวณจากต้นทุนการผลิตและปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าทีแ่ ท้จริง ย่อมท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียนและประชาชนคนไทยผูใ้ ช้ไฟฟ้าทัง้ ประเทศได้รบั
ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าในราคาที่สูงเกินจริงจากต้นทุนและปริมาณการผลิตและ
ต้องรับภาระจ่ายราคาที่สูงขึ้นโดยไม่เป็นธรรม
ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องเรียนและประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของที่รัฐที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้รบั ผลกระทบจาก
การใช้ ไ ฟฟ้ า ในราคาที่ สู ง เกิ น จริ ง จากต้ น ทุ น และปริ ม าณการผลิ ต และอาจสู ญ เสี ย
ผลประโยชน์โดยต้องแบกรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าในราคาที่สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน
ซึ่ งเป็ น ผู ้ ไ ด้รับ ประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา  ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชาชนในการติดตาม เร่งรัด ตลอดจนฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน
ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว แต่ ป ั จ จุ บั น หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วยั ง มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ กรณีจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผูต้ รวจการแผ่นดินทีจ่ ะรับเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณาและเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา  ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา  ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
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ต่อมาส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งมายังส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินสรุปว่า  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาแล้วมีมติมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน กระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
อย่ า งไรก็ ดี หากคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาความเห็ น ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และ
มีข้อสั่งการเป็นประการใดแล้ว ผู้ร้องเรียนยังเห็นว่าข้อสั่งการดังกล่าวมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามรั ฐ ธรรมนู ญ หมวด ๕ หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นอาจยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งค�ำสั่งหรือข้อสั่งการ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒.๔ ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วน
การด�ำเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

เรื่องที่

๑

กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาน�้ำประปาไม่ไหลและไม่ด�ำเนินการ
ซ่อมแซมท่อประปาที่ช�ำรุด ท�ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
ข้อเท็จจริงได้ความว่า  น�้ำประปาที่บ้านของผู้ร้องเรียนไม่ไหลเป็นระยะเวลา
ประมาณ ๑ เดือน ผูร้ อ้ งเรียนได้แจ้งไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาแล้ว
ซึง่ ได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีว่ า 
่ ท่อประปาในบริเวณดังกล่าวตันจะต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
โดยการเปลี่ยนท่อใหม่ แต่ระยะเวลาล่วงเลยมาหลายอาทิตย์แล้ว ไม่ปรากฏว่าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการเปลี่ยนท่อตามที่ได้แจ้งไว้กับผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด นอกจากนี้
บริเวณหมู่บ้านยังพบว่า  มีท่อประปาที่ช�ำรุดท�ำให้น�้ำเจิ่งนองในบริเวณดังกล่าว ซึ่งได้มี
การแจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการซ่อมแซมแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ด�ำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่ช�ำรุดแต่อย่างใด ท�ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่า กรณี
ตามค�ำร้องเรียนเป็นการร้องเรียนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาน�ำ้ ประปา
ไม่ไหลและไม่ด�ำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่ช�ำรุด ท�ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทราบข้อเท็จจริง และขอความอนุเคราะห์ให้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาน�้ำประปาไม่ไหลโดยการ
เปลี่ยนท่อประปาใหม่แทนท่อประปาเดิมที่อุดตัน และได้น�ำรถบรรทุกน�้ำแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ส�ำหรับการอุปโภคบริโภคด้วย พร้อมทั้งได้ด�ำเนินการซ่อมแซม
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ท่อประปาที่ช�ำรุดแล้ว ดังนั้น กรณีดังกล่าว
จึ ง เป็ น กรณี ที่ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นได้ รั บ การแก้ ไข
ความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้วตามมาตรา 
๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัย
เหตุดงั กล่าวข้างต้น จึงวินจิ ฉัยยุตเิ รือ่ งร้องเรียน
ในเรื่องนี้ตามมาตรา  ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัย
ให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๒ วัน

เรือ่ งที่

๒

กรณีผู้ใหญ่บ้านละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ซ่อมแซมหรือแก้ไขท่อน�้ำประปาที่ช�ำรุดท�ำให้
ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
ข้อเท็จจริงได้ความว่า หมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ได้มกี ารวางท่อส่งน�ำ้ ประปาไว้แล้ว แต่ผใู้ หญ่บา้ น
ไม่จา่ ยน�ำ้ ประปาให้ประชาชนทีอ่ าศัยในพืน้ ที่ มาเป็นเวลา ๒ ปีกว่า โดยอ้างว่าท่อน�ำ้ ประปาแตก
ซึ่งได้มีการซ่อมแซม หรือแก้ไขหลายครั้ง แต่ก็ไม่จ่ายน�้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้
ซึง่ ช่วงหน้าแล้งประชาชนในพืน้ ทีห่ ลายครัวเรือนได้รบั ความเดือดร้อนมากเนือ่ งจากมีอาชีพ
เลีย้ งวัวนมต้องใช้นำ�้ เป็นจ�ำนวนมาก ต้องเดินทางไปสูบน�ำ้ ทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ ซึง่ ห่างจากตัวหมูบ่ า้ น
ประมาณ ๕ กิโลเมตร เพื่อน�ำมาไว้ใช้
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า 
เรื่องดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ ไม่ซ่อมแซมหรือแก้ไขท่อน�้ำประปาที่ช�ำรุด ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงได้ประสานไปยังผูใ้ หญ่บา้ นเพือ่ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนและประชาชนทีอ่ าศัย
ในพื้นที่โดยเร็ว ซึ่งต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้ซ่อมแซมท่อน�้ำประปาท�ำให้ประชาชนในพื้นที่
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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มีน�้ำประปาใช้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้วตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๒ วัน

เรือ่ งที่

๓

กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาน�้ำประปาไม่ไหลมากว่า ๒ วัน ซึ่งท�ำให้ผู้ร้องเรียนและพี่สาวได้รับความเดือดร้อน
ข้อเท็จจริงได้ความว่า  บ้านของผู้ร้องเรียนซึ่งอาศัยอยู่กับพี่สาว น�้ำประปาไม่ไหล
มากกว่า  ๒ วันแล้ว ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้รับสาย
จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ด้วย เนื่องจากได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า 
เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีผ่ รู้ อ้ งเรียนขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดินประสานไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาน�ำ้ ประปาไม่ไหลมากกว่า ๒ วัน ซึง่ ท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียน
และพีส่ าวได้รบั ความเดือดร้อน ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ต่อมาหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และบ้านของผูร้ อ้ งเรียนน�ำ้ ประปาไหลแล้ว ซึง่ ผูร้ อ้ งเรียน
พึงพอใจ ดังนัน้ กรณีนจี้ งึ เป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนได้รบั การแก้ไขความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม
อย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัย
ให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๑ วัน
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การด�ำเนินการด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

เรื่องที่

๔

กรณีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ดำ� เนินการซ่อมแซมพืน้ ผิวจราจรในบริเวณทีผ่ รู้ อ้ งเรียน
แจ้งขอให้ด�ำเนินการ
ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผูร้ อ้ งเรียนได้แจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการซ่อมแซม
พื้นผิวจราจรซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณปากซอยเคหะร่มเกล้า  แต่หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียน
ยังไม่ด�ำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งดังกล่าว
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ พิ จ ารณา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
เห็นว่า เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว เป็นกรณีหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องไม่ดำ� เนินการซ่อมแซมพืน้ ผิวจราจร
ในบริเวณที่ผู้ร้องเรียนแจ้งขอให้ด�ำเนินการ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้ประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอให้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรในบริเวณ
ที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว
ดังนัน้ จึงเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนได้รบั การแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้วตามมาตรา 
๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๓ วัน
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๕

กรณีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องละเลยไม่ดำ� เนินการจัดการขยะทีม่ เี ป็นจ�ำนวนมากในบริเวณ
บ่อสูบน�้ำอโศก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของน�้ำท่วมขังบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และถนนอโศกมนตรี
ข้อเท็จจริงได้ความว่า  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยไม่ด�ำเนินการจัดการขยะที่มี
เป็นจ�ำนวนมากในบริเวณท่อสูบน�้ำอโศก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของน�้ำท่วมขังบนถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่และถนนอโศกมนตรี
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า 
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว เป็นกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยไม่ด�ำเนินการจัดการขยะ
ที่มีเป็นจ�ำนวนมากในบริเวณบ่อสูบน�้ำอโศก ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสาน
ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เร่งรัดให้ดำ� เนินการโดยเร็ว ซึง่ ได้รบั การชีแ้ จงว่า ขยะดังกล่าว
เป็นขยะเปียกที่ถูกพักทิ้งไว้เพื่อให้แห้ง เมื่อขยะแห้งแล้วจึงจะน�ำไปด�ำเนินการทิ้งต่อไป
เนื่องจากหากน�ำขยะเปียกขึ้นมาแล้วน�ำไปทิ้งเลย ขยะจะมีกลิ่นเหม็นมาก อย่างไรก็ดี ขณะนี้
ได้มีการเก็บขยะดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไข
ความเดื อ ดร้ อ น หรื อ ความไม่ เ ป็ น ธรรมอย่ า งเหมาะสมแล้ ว ตามมาตรา  ๓๗ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินจิ ฉัยให้ผรู้ อ้ งเรียนและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
ต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๑ วัน
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การด�ำเนินการด้านอื่น ๆ

เรื่องที่

๖

กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการโอนเงินกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร้องเรียนล่าช้า เป็นเหตุให้
ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
ข้อเท็จจริงได้ความว่า  ผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการได้เกษียณก่อนก�ำหนด ขณะนี้
ยังไม่ได้รับเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ไปติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้วทราบว่า 
จังหวัดได้ส่งรายงานการขออนุมัติเงินดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ร้องเรียน
จึงได้โทรศัพท์ไปติดตามเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งว่า  ได้รับหนังสือเมื่อไม่นาน
มานี้ และขอให้ผู้ร้องเรียนรอการด�ำเนินการไปตามระบบ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๔ จะมีการโอนเงินดังกล่าวให้ได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าล่าช้า  เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากต้องน�ำเงินส่งบุตรเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานคร จึงขอให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินด�ำเนินการประสานงานเร่งรัดการโอนเงินดังกล่าวด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า 
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการโอนเงินกองทุนบ�ำเหน็จ
บ� ำ นาญข้ า ราชการประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยั ง หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ของผู้ร้องเรียนล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดให้ด�ำเนินการโดยเร็ว ซึ่งต่อมาได้มีการ
ด�ำเนินการโอนเงินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของผูร้ อ้ งเรียนแล้ว และต่อมาผูร้ อ้ งเรียน
แจ้งว่าได้รับเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๒ วัน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๗

กรณีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่จดั ส่งใบเสร็จการช�ำระภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับผู้ร้องเรียน แต่ให้ผู้ร้องเรียนไปรับใบเสร็จดังกล่าว ณ ส�ำนักงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภาระกับผู้ร้องเรียนเป็นอย่างมาก
ข้อเท็จจริงได้ความว่า หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มหี นังสือแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนช�ำระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และผู้ร้องเรียนได้ช�ำระภาษีดังกล่าวผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ปรากฏว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่จัดส่งใบเสร็จการช�ำระภาษีดังกล่าวมายัง
ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนตามที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ช�ำระภาษีแต่อย่างใด จึงได้ร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ได้รบั แจ้งว่า ให้ผรู้ อ้ งเรียนไปรับเอกสาร ณ ส�ำนักงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าเป็นภาระแก่ประชาชนอย่างมาก จึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาสอบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริงตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า 
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งรัดให้ด�ำเนินการโดยเร็ว ซึ่งต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งการช�ำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้ร้องเรียนจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น ปัญหา
ตามค� ำ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งนี้ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นได้ รั บ การแก้ ไขความเดื อ ดร้ อ น
อย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียน
ในเรื่องนี้ตามมาตรา  ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้
ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๓ วัน
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เรื่องที่

๘

กรณีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องละเลยไม่ตดั ต้นไม้บริเวณทีพ่ กั อาศัยติดกับบ้านของผูร้ อ้ งเรียน
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญในการเกิดอัคคีภัยในชุมชน
ข้อเท็จจริงได้ความว่า  บริเวณที่พักอาศัยติดกับบ้านของผู้ร้องเรียนมีต้นไม้
ขึ้นปกคลุมเสาไฟฟ้า ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน ผู้ร้องเรียนเห็นว่าน่าจะเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดอัคคีภยั และได้ยนื่ เรือ่ งร้องเรียนไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว แต่ยงั ไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า 
เรือ่ งดังกล่าวเป็นกรณีทปี่ ระชาชนได้รบั ความเดือดร้อนเนือ่ งจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องละเลย
ไม่ตัดต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมเสาไฟฟ้า  จนน่าจะเกิดเหตุอัคคีภัยในแหล่งชุมชน ซึ่งส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เร่งรัดให้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
ปัญหาตามค�ำร้องเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๕ วัน
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๓.
ผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครอง กรณีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ ตามมาตรา  ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ การพิจารณาว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะต้องเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุแห่งการร้องเรียนว่ามี
สถานะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือมีสถานะเป็นกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด
แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) กรณีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		
ในกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใด มีปญั หาเกีย่ วกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ ตามมาตรา  ๒๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยค�ำว่า “บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย” หมายถึง กฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยองค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะตราขึ้นโดย
ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ห รื อ ฝ่ า ยบริ ห ารก็ ต าม ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติ พระราชก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากรัฐสภาแล้วและประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่มีค่าบังคับเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ
(๒) กรณีกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
		
หากผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่า กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ผูต้ รวจการแผ่นดินมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยได้ตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
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ในการพิจารณาวัตถุแห่งการร้องเรียนว่ามีสถานะเป็นกฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใด
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ก�ำหนดนิยามถ้อยค�ำดังกล่าวไว้
จึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก�ำหนดเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจของศาลปกครอง
ประกอบกับตัวอย่างการใช้การตีความที่ปรากฏในค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
- ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๔๘ เรื่อง
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน - เรื่อง
- ยุตกิ ารพิจารณา จ�ำนวน ๔๘ เรื่อง
(๒) กรณีกฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามมาตรา ๒๓ (๒)
- ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๓๔ เรื่อง
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง จ�ำนวน ๑ เรื่อง
- ยุตกิ ารพิจารณา จ�ำนวน ๓๓ เรื่อง
ทั้งนี้มีตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการตามมาตรา  ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
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๓.๑ กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ
เรื่องที่

๑

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๑ มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ วรรคท้าย
และมาตรา ๒๕๑
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา  ๗๑ ที่ก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจเรียกพนักงานเทศบาล
มาสอบสวน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ วรรคท้าย ซึ่งก�ำหนดให้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร และมาตรา  ๒๕๑ ซึ่งก�ำหนดให้
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยอ�ำนาจในการสอบสวนพนักงานเทศบาลเป็นอ�ำนาจเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลจึงควร
เป็นอ�ำนาจของนายกเทศมนตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า  มาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า  “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับดูแลเทศบาล
ในจังหวัดนั้น ให้ปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ข้อบังคับ ในการนีใ้ ห้มอี ำ� นาจหน้าทีช่ แี้ จงแนะน�ำหรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ
เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิตใิ ด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาล
หรือพนักงานเทศบาลมาชีแ้ จงหรือสอบสวนก็ได้” อันเป็นไปตามการปกครองแบบการกระจาย
อ�ำนาจ คือการทีร่ ฐั ถ่ายโอนอ�ำนาจทางปกครองบางส่วนให้นติ บิ คุ คลตามกฎหมายมหาชนอืน่
นอกจากรัฐเพื่อจัดท�ำบริการสาธารณะบางอย่างได้เองโดยมีความอิสระทางปกครองและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ทางการคลัง ไม่ตอ้ งอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของรัฐบาลส่วนกลาง เพียงแต่อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแล
รัฐบาลส่วนกลางเท่านั้น และการให้อ�ำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการก�ำกับดูแลเทศบาล
ในจังหวัด เป็นอ�ำนาจก�ำกับดูแลโดยองค์กรหรือบุคคลที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล อันมีอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำขององค์กรทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแล
ด้วยการให้ความเห็นชอบ ยับยั้ง หรือเพิกถอนการกระท�ำขององค์กรที่อยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลหรือเข้าด�ำเนินการแทนในกรณีที่องค์กรที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลไม่อาจด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ ตลอดจนถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรภายใต้การก�ำกับดูแล
อ�ำนาจก�ำกับดูแลจึงเป็นอ�ำนาจที่มีเงื่อนไข คือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�ำนาจและ
ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมายก�ำหนดเท่านั้น
ดังนั้น การที่มาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิม่ เติม บัญญัตใิ ห้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� กับดูแลเทศบาลในจังหวัดนัน้ ให้ปฏิบตั ิ
การตามอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ จึงเป็นไปตามหลัก
การบริหารราชการแบบการกระจายอ�ำนาจแล้ว ไม่ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดอิสระในการบริหาร จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ วรรคท้ายแต่อย่างใด และอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเรียก
พนักงานของเทศบาลมาสอบสวน เป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
ของเทศบาลทีอ่ ยูภ่ ายในการก�ำกับดูแลของจังหวัดเป็นอ�ำนาจก�ำกับดูแลไม่ใช่เรือ่ งการบริหาร
งานบุคคล มาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๕๑
เช่นกัน
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เรื่องที่

๒

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๔ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕
และมาตรา ๓๔
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตมิ าตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๕ และมาตรา  ๓๔ เป็นการขอให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๓๑ (๑)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา  ๒๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเป็น
เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะพิจารณาด�ำเนินการได้
มีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาตามข้อกล่าวอ้างของผูร้ อ้ งเรียนว่า บทบัญญัตมิ าตรา ๓๔
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๕ และ
มาตรา ๓๔ หรือไม่ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติให้อ�ำนาจ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือกรรมการการเลือกตัง้ หรือผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำ
จังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีค่ ณะกรรมการ
การเลือกตัง้ มอบหมาย สัง่ ให้ยตุ หิ รือระงับการกระท�ำ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐกระท�ำการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจอันเป็นการกลัน่ แกล้ง
ผู้สมัครใด หรือด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด โดยมีเจตนารมณ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น
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เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวดังทีร่ ะบุไว้ทา้ ยพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับค�ำปรารภและบทอาศัยอ�ำนาจ
ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนว่าพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติ
บางประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา 
๒๗ มาตรา  ๓๓ มาตรา  ๓๔ และมาตรา  ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
แสดงให้เห็นได้ว่าการก�ำหนดมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง การควบคุ ม ดู แ ลการเลื อ กตั้ ง โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ทีไ่ ม่ได้กำ� หนดให้บคุ คลทีจ่ ะลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
ต้องเป็นบุคคลทีส่ งั กัดพรรคการเมือง ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สามารถลงสมัครรับเลือกตัง้ ได้โดย
อิสระในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในแต่ละประเภทได้ ดังนั้น
บทบัญญัตมิ าตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเป็นบทบัญญัตทิ มี่ คี วามจ�ำเป็นทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ จะต้องใช้ในการ
ควบคุมและป้องกันมิให้ขา้ ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระท�ำการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่
และอ�ำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดหรือด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผสู้ มัครใด เพือ่ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ถึงแม้วา่ บทบัญญัตดิ งั กล่าวจะมีลกั ษณะ
เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 
และการสือ่ สารความหมายด้วยวิธอี นื่ ก็ตาม แต่ถอื ได้วา่ เป็นการอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายตราขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น และเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๔ วรรคหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมิได้มลี กั ษณะเป็นการเพิม่ ภาระ
หรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้
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เกินสมควรแก่เหตุแต่อย่างใด หากแต่เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลเพียงเท่าที่จ�ำเป็น
เท่านัน้ เพือ่ ให้การได้มาซึง่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
อีกทั้งมิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอนื่ ใด
หากแต่เป็นกฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๒๕ และ
มาตรา  ๓๔ ดังที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างแต่อย่างใด ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยุติ
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
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๓.๒ กรณีก ฎ ค� ำสั่ง หรือการกระท� ำ อื่ น ใดของหน่ ว ยงานของรั ฐ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย
กฎกระทรวง การร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของ
ผูต้ อ้ งขัง พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๒) และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙
วรรคสาม
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่ากฎกระทรวง
การร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๕ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๑ (๒) และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคสามหรือไม่
อันเป็นกรณีขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาว่า กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดของหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ (๒)
จึงเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดินทีจ่ ะรับเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา
และเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้
ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า กฎกระทรวง การร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ
หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๔๑ (๒) หรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๒)
บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว ซึง่ กฎกระทรวง การร้องทุกข์ การยืน่ เรือ่ งราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกาของผูต้ อ้ งขัง พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำตรวจดูขอ้ ความ
และตรวจสอบข้อเท็จจริงค�ำร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใด ๆ หรือฎีกาที่ทูลเกล้าฯ ถวาย
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แล้วท�ำความเห็นเสนอผูบ้ ญั ชาการเรือนจ�ำ พร้อมกับแนวทางการแก้ไขหรือการให้ความช่วยเหลือ
อันเป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา  ๔๖ อันเป็นการรองรับสิทธิของบุคคลในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๒) ก�ำหนดไว้
โดยมิได้มลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือปิดกัน้ การติดต่อของผูต้ อ้ งขังกับหน่วยงานภายนอก
แต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ส�ำหรับกรณี กฎกระทรวง การร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ หรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  “เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำมีอำ� นาจตรวจสอบจดหมาย
เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือ
โดยทางใด ๆ ซึง่ มีถงึ หรือจากผูต้ อ้ งขัง ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์” วรรคสาม
บัญญัติว่า  “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบรรดาค�ำร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใด ๆ ที่ได้
ยืน่ ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ และเอกสารโต้ตอบระหว่างผูต้ อ้ งขังกับทนายความของ
ผู้นั้น” มาตรา  ๔๖ บัญญัติว่า  “...ผู้ต้องขังมีสิทธิที่จะยื่นค�ำร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใด ๆ
ต่อเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ อธิบดี รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง” เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตดิ งั กล่าวประกอบกับเจตนารมณ์
ในการตราพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏตามหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติ
ได้กล่าวถึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตปิ ระการหนึง่ ว่า เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
กับนโยบายทางอาญาของประเทศ ประกอบกับมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ในระดับสากล
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ซึง่ มิได้มกี ารบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ส่งผลให้การด�ำเนินงาน
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล อันได้แก่ ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำ
ส�ำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners /
SMR) โดยความในข้อ ๓๖ (๓) ของข้อก�ำหนดดังกล่าว ก�ำหนดว่า  “ผู้ต้องขังทุกคน
ควรได้รับอนุญาตให้ยื่นค�ำร้องหรือค�ำร้องทุกข์ตามล�ำดับชั้นตามแบบที่ถูกต้อง เสนอถึง
ผูบ้ ริหารงานราชทัณฑ์สว่ นกลาง หรือตุลาการ หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ผูม้ อี ำ� นาจโดยตรง โดยไม่ตอ้ ง
มีการตรวจค�ำร้องหรือค�ำร้องทุกข์นั้น ๆ ก่อน” เห็นได้ว่า  ความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม
เป็นการก�ำหนดหลักการมิให้นำ� ความในวรรคหนึง่ ซึง่ ให้อำ� นาจเจ้าพนักงานเรือนจ�ำตรวจสอบ
จดหมาย เอกสาร พัสดุภณ
ั ฑ์ หรือสิง่ สือ่ สารอืน่ ซึง่ มีถงึ หรือจากผูต้ อ้ งขังมาใช้กบั ค�ำร้องทุกข์
หรือเรื่องราวใด ๆ ที่ผู้ต้องขังยื่นตามมาตรา  ๔๖ กล่าวคือ หากเป็นค�ำร้องทุกข์ หรือ
เรื่องราวใด ๆ ที่ผู้ต้องขังยื่นตามมาตรา  ๔๖ แล้ว เจ้าพนักงานเรือนจ�ำย่อมไม่มีอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบ แม้มาตรา ๔๖ จะให้อำ� นาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การยื่นค�ำร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใด ๆ หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อ
กฎกระทรวงมีล�ำดับศักดิ์เป็นกฎหมายล�ำดับรองที่ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารโดยรัฐมนตรี
เจ้ากระทรวงซึ่งรักษาการตามกฎหมาย เป็นผู้ก�ำหนดรายละเอียดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บท อันได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงฯ ย่อมไม่อาจมีหลักการที่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ก�ำหนดเจตจ�ำนงของฝ่ายนิติบัญญัติได้ เมื่อความในข้อ ๕ ของกฎกระทรวงดังกล่าวก�ำหนดว่า
“เมือ่ เจ้าพนักงานเรือนจ�ำได้รบั ค�ำร้องทุกข์หรือเรือ่ งราวใด ๆ หรือฎีกาทีท่ ลู เกล้าฯ ถวายแล้ว
ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำ ซึ่งได้รับมอบหมายตรวจดูข้อความและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ท�ำความเห็นเสนอผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำ พร้อมกับแนวทางการแก้ไขหรือการให้ความช่วยเหลือ
เว้นแต่เป็นการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา  ให้ส่งหนังสือไปยังอธิบดีเพื่อด�ำเนินการต่อไป”
อันเป็นการก�ำหนดให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำตรวจสอบค�ำร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง จึงมีลักษณะ
ที่มีหลักการแตกต่างไปจากความในมาตรา  ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
ประกอบกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๑๒๕ ก�ำหนดว่า “ข้อความในหนังสือร้องทุกข์ เรื่องราวและฎีกานั้น
ผู้ต้องขังจะขอรักษาเป็นความลับก็ได้ ในกรณีนั้นให้สอดหนังสือไว้ในซองและผนึกเสีย
หน้าซองให้เขียนว่า  “ลับ” ถ้าผู้ต้องขังไม่ได้เขียนค�ำนี้ไว้ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำเขียน
เมื่อทราบความประสงค์” วรรคสอง ก�ำหนดว่า  “หนังสือเช่นว่านั้นห้ามมิให้เจ้าพนักงาน
เรือนจ�ำอ่าน แต่มีหน้าที่จัดส่งไปยังผู้รับ หากเป็นหนังสือมีถึงรัฐมนตรีหรือทูลเกล้าฯ ถวาย
ให้สง่ ไปยังอธิบดีดำ� เนินการต่อไปตามสมควร” ซึง่ หมายความว่าก่อนมีการก�ำหนด กฎกระทรวง
การร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้รับรองการยื่นค�ำร้องทุกข์โดยยึดถือความประสงค์ของผู้ต้องขังในการรักษาความลับ
ดังนั้น กฎกระทรวง การร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา  ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
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๔.
ผลการด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการพิจารณาค�ำร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น นอกจากหน้าที่และอ�ำนาจที่มีอยู่ตามมาตรา 
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ยั ง มี ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจในการยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีดงั กล่าวนีเ้ ป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ท�ำหน้าที่กลั่นกรองค�ำร้องจากประชาชนที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดเป็น
เงือ่ นไขว่า ให้ยนื่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินเสียก่อนจึงจะมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตรงได้
กรณีตามมาตรา ๔๖ เป็นกรณีทรี่ อ้ งเรียนว่าการกระท�ำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
โดยกฎหมายก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจรับค�ำร้องจากบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง อันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานซึง่ ใช้อำ� นาจรัฐ และได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้จากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ ซึง่ ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
จะต้องยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูถ้ งึ การละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพยังคงมีอยู่ก็สามารถ
ยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินได้ และกฎหมายยังได้กำ� หนดระยะเวลาเร่งรัดให้ผตู้ รวจการ
แผ่นดินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องดังกล่าวด้วย
ส่วนกรณีตามมาตรา ๔๘ นั้น เป็นกรณีบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ร้องเรียนว่า  การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นเป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยกฎหมายก�ำหนดให้ผตู้ รวจการแผ่นดินมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจรับค�ำร้อง
จากบุคคลดังกล่าวไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�ำหนดระยะเวลาเร่งรัดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องดังเช่นกรณีตามมาตรา 
๔๖ ด้วย
ทั้งนี้ มาตรา  ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ด้วยว่า 
การใช้สิทธิยื่นค�ำร้องตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ จะต้องไม่ใช่กรณีอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) การกระท�ำของรัฐบาล
(๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกระบวนการร้อง
หรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
(๓) กฎหมายบัญญัตขิ นั้ ตอนและวิธกี ารไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ดำ� เนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน
(๔) เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอืน่ หรือเรือ่ งทีศ่ าลอืน่
มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว
(๕) การกระท�ำของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒
(๖) การกระท�ำที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึง
การด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการในการพิจารณา
ค�ำร้องของบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
- ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๖๐ เรื่อง
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๗ เรื่อง
- ยุตกิ ารพิจารณา จ�ำนวน ๕๓ เรื่อง
ยกตัวอย่าง เช่น
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๑

มติทปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด เรือ่ ง ปัญหาเกีย่ วกับระยะเวลาฟ้องคดี
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคสาม
มาตรา ๑๘๘ และมาตรา ๑๙๗ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ขอให้ยื่นค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ กรณีมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘๘ และมาตรา ๑๙๗
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า  ผู้ร้องเรียนเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นนิติบุคคลมหาชน
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายมหาชนเพือ่ ด�ำเนินการให้บริการทีเ่ ป็นสิง่ สาธารณูปโภคด้านคมนาคม
และการที่ศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขด�ำที่ อ.๔๑๐-๔๑๒/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดง
ที่ อ.๒๒๑-๒๒๓/๒๕๖๒ น�ำมติทปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ ที่ ๑๘/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟ้องคดี กรณีผู้ฟ้องคดี
น�ำคดีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดท�ำการ มาฟ้องต่อศาลปกครอง
หลังจากทีศ่ าลปกครองเปิดท�ำการแล้วมาใช้อา้ งอิง และพิพากษากลับค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง
เป็นให้ยกค�ำร้องของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจึงเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากมติและ
การกระท�ำดังกล่าว กรณีตามค�ำร้องเรียนนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่
และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรับเรื่องร้องเรียนนี้ไว้พิจารณา 
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ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาต่อไปว่า เรือ่ งอายุความเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความสงบ
เรี ย บร้ อ ยอั น ควรที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะได้ ห ยิ บ ยกขึ้ น พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ประโยชน์
แห่งความยุติธรรมว่า  มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลปกครองไม่ได้
พิจารณาพิพากษาในประเด็นนี้ จึงไม่เป็นเรือ่ งทีศ่ าลอืน่ มีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว
ไม่ตอ้ งห้ามตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา  ๕ บัญญัติให้อ�ำนาจที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่จะออกระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศได้ แต่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน และมาตรา ๖ บัญญัติ
ให้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา  ๔๔ ซึ่งเกี่ยวกับ
การฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามา
เป็นคู่กรณีในคดี การด�ำเนินกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลักฐาน และการพิพากษา
คดีปกครอง ต้องส่งให้สภาผูแ้ ทนราษฎรในวันทีอ่ อกระเบียบนัน้ เพือ่ ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้ตรวจสอบก่อน ดังนัน้ มติทปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ ที่ ๑๘ / ๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งไม่ได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ และไม่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเป็นมติทอี่ อกโดยด�ำเนินการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ
ตามกฎหมาย จึงไม่เป็นระเบียบที่จะมีผลใช้บังคับได้
การที่มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก�ำหนดให้เริ่มนับอายุความคดีปกครองตั้งแต่วันที่ “ศาลปกครอง
เปิดท�ำการ” คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งผิดไปจากพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  ๕๑ ที่บัญญัติหลักเกณฑ์
และวิธีการเริ่มนับระยะเวลาอายุความไว้โดยชัดแจ้งแล้วว่า  ให้เริ่มนับระยะเวลาอายุความ
คดีปกครองตัง้ แต่วนั ที่ “รูห้ รือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการฟ้องคดี” จึงน�ำมาใช้อา้ งอิงเพือ่ พิจารณา
พิพากษาคดีไม่ได้ ดังนัน้ มติทปี่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ ที่ ๑๘ / ๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
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วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ และเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ และมาตรา ๑๙๗ อันเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นการกระท�ำที่ไม่อาจใช้บังคับได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๕ วรรคหนึ่ง และบุคคลที่
ถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิทางศาลรัฐธรรมนูญได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๒๕
วรรคสาม ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงวินจิ ฉัยให้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๒ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบมาตรา  ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งรับค�ำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาและ
มีคำ� วินจิ ฉัย ที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่า มติทปี่ ระชุมใหญ่ฯ เป็นการออกระเบียบ
ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๔
แต่มิได้ด�ำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและส่งให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
และมาตรา ๑๙๗ วรรคสี่
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๒

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศก�ำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและท�ำกินของประชาชนในพื้นที่
รอบเขตอุทยาน และกระท�ำการอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผูร้ อ้ งเรียนและประชาชน
ตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากผูร้ อ้ งเรียนจ�ำนวน ๕ ราย ขอให้พจิ ารณา
ยื่นค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา  ๒๑๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา  ๔๖
กรณีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประกาศก�ำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและท�ำกินของ
ประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุทยาน และกระท�ำการอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของผูร้ อ้ งเรียนและประชาชนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้การรับรองและคุม้ ครองไว้ การกระท�ำนัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ (๒) เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องพิจารณา
อย่างเดียวกันจึงรวมการพิจารณาด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในคราวเดียวกัน
ภายหลังจากแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยครบถ้วนแล้ว ผูต้ รวจการ
แผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนนี้เป็นการขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นค�ำร้อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ อันเป็นกรณีที่กฎหมายอื่น
ก�ำหนดหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดินไว้ ตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องพิจารณาปัญหา
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ตามค�ำร้องเรียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ร้องเรียน
มีทอี่ ยูอ่ าศัยและท�ำกินบริเวณรอบ ๆ แนวเขตอุทยานแห่งชาติทบั ลาน อันเป็นพืน้ ทีท่ บั ซ้อน
และพิพาทกับอุทยานแห่งชาติทบั ลาน ซึง่ ในการคัดเลือกพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดตัง้ อุทยานแห่งชาติทบั ลาน
ได้ มี ก ารน� ำ ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ของประชาชนที่ อ ยู ่ อ าศั ย มาแต่ เ ดิ ม และเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมซึ่งประกาศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติ มาก�ำหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทบั ลาน อีกทัง้ ขณะด�ำเนินการออกประกาศ
ก�ำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ท�ำการส�ำรวจแนวเขต
อย่างละเอียดรอบคอบก่อนก�ำหนดให้พนื้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทบั ลาน
และยังทับซ้อนกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ (โครงการ พมพ.) และ
โครงการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนเสือ่ มโทรม (โครงการ คจก.)
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเข้าด�ำเนินโครงการดังกล่าวอีกด้วย แม้วา่
ทีผ่ า่ นมารัฐบาลได้ดำ� เนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพืน้ ทีแ่ นวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน แต่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ยึดถือแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามหลัก
แนวเขตทีม่ กี ารด�ำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
แต่ยังคงยึดถือแนวเขตแผนที่ตามประกาศก�ำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๒๔ ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพืน้ ทีท่ บั ซ้อนจนถึงปัจจุบนั นี้ เนือ่ งจากประชาชน
ในพื้นที่ดังกล่าวเข้าใจว่าแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามหลักแนวเขตที่มี
การด�ำเนินการร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ การทีห่ น่วยงานภาครัฐกล่าวอ้างว่า หากมีการปรับปรุงแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลานตามหลักแนวเขตที่มีการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จะท�ำให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานลดลงจ�ำนวนมาก
อันส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์ในการขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก กลุม่ ป่าดงใหญ่ – เขาใหญ่ นัน้
ในการขึน้ ทะเบียนมรดกโลกได้อาศัยคุณสมบัตโิ ดดเด่นในการเป็นถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของชนิดสัตว์
และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายแต่ยังคงสามารถด�ำรงชีวิตได้ รวมถึง
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ระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ทที่ วั่ โลกให้ความสนใจ โดยได้ใช้
แนวเขตแผนที่ตามประกาศก�ำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ในการเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช
ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๙๑๐.๒/๓๖๗๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ให้ข้อมูลต่อศูนย์มรดกโลก
ในเรื่องขอบเขตของผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ สรุปได้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน โดยจะมีการกันพื้นที่
บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเป็นเขตชุมชน
และป่าเสื่อมโทรมออก จ�ำนวน ๔๓,๗๒๙.๖๓ เฮคเตอร์ และผนวกพื้นที่บริเวณทิศเหนือ
ของอุทยานแห่งชาติทบั ลานซึง่ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเข้ามา จ�ำนวนเนือ้ ที่ ๑๗,๖๒๗ เฮคเตอร์
ซึง่ การปรับปรุงแนวเขตดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนัน้ หากมีการปรับปรุง
แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้ชัดเจนย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางการบริหารจัดการขอบเขตของแหล่งมรดกโลก เพื่อประกอบการเสนอ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเป็นการกันพื้นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนทีเ่ ป็นชุมชนและป่าเสือ่ มโทรมซึง่ มิได้มคี ณ
ุ ค่าในเชิงอนุรกั ษ์ออกไป อันเป็นการส่งเสริม
ให้การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
โดยทีผ่ า่ นมาหน่วยงานภาครัฐก็ได้อาศัยความไม่ชดั เจนของแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทับลานดังกล่าว กระท�ำการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยและท�ำกิน
ในพื้นที่ทับซ้อนมาโดยตลอด มีการบังคับใช้กฎหมายอุทยานเพื่อสกัดกั้นการใช้สอยพื้นที่
ดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้ามมีสิ่งปลูกสร้างถาวร ห้ามสร้างถนน ห้ามก่อสร้าง แผ้วถางป่า
หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม ฯลฯ รวมถึง
จับกุมประชาชนที่ฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว เป็นเหตุให้ประชาชนซึ่งได้อยู่อาศัยและท�ำกิน
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะสิทธิในที่ดินท�ำกินตามที่
รัฐธรรมนูญให้การรับรองคุ้มครองไว้ในมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถขอออก
เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ แม้บางรายมี
เอกสารแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ โดยมีการส�ำรวจออกหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์
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ในที่ดิน ส.ค. ๑, น.ส. ๓, น.ส. ๓ก. และโฉนดที่ดิน (น.ส. ๔จ.) ก่อนที่จะมีการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติทับลานในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลาน โดยอาศัยเพียงแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่กระท�ำโดยมิชอบ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องแนวเขตของอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยความไม่ชัดเจนในเรื่องแนวเขตมาป้องปรามและ
ห้ามประชาชนทีอ่ าศัยและท�ำกินในพืน้ ทีด่ งั กล่าวกระท�ำการใด ๆ การกระท�ำของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผูร้ อ้ งเรียนและประชาชนในพืน้ ทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้การรับรองและคุม้ ครองไว้ โดยเฉพาะ
สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ท� ำ กิ น ตามความในมาตรา  ๓๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติไว้ว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก…”
เนื่ อ งจากผู ้ ร ้ อ งเรี ย นและประชาชนในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถขอออกเอกสารสิ ท ธิ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อีกทัง้ ยังเป็นการละเมิดเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐
ที่บัญญัติไว้ว่า  “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ…” เป็นการละเมิดเสรีภาพ
ในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ ตามมาตรา ๓๘ ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
ในการเดิ น ทางและการเลื อ กถิ่ น ที่ อ ยู ่ … ” และเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ บุ ค คลและชุ ม ชน
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามมาตรา ๔๓ (๒) ที่บัญญัติไว้ว่า  “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ…
(๒) จัดการ บ�ำรุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” อีกด้วย
นอกจากนี้ การกระท�ำของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวยังมี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เนือ่ งจากประชาชนในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
พึงได้รบั การปฏิบตั จิ ากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในลักษณะเดียวกันกับประชาชนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ แต่รฐั
หาได้กระท�ำเช่นนั้นไม่ กลับอ้างกฎหมายอุทยานมาจ�ำกัดสิทธิของประชาชนที่อาศัยและ
ท�ำกินในพืน้ ทีด่ งั กล่าว อันเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียนและประชาชน
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ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อีกทัง้ ยังเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอืน่ ๆ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้การรับรองและคุม้ ครอง
ไว้ตามมาตรา ๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยบทเฉพาะกาล ความในมาตรา ๖๔ จะก�ำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส�ำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท�ำกินในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ และก�ำหนดให้รัฐบาล
มีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินท�ำกินและได้อยู่อาศัยหรือ
ท�ำกินในอุทยานแห่งชาติที่มีการประกาศก�ำหนดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ
ก็เป็นการแก้ไขปัญหาส�ำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยและท�ำกินในอุทยานแห่งชาติเท่านั้น
แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้แก้ไขปัญหาส�ำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยและท�ำกินในพื้นที่
ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการกระท�ำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียน
และประชาชนในพื้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
สรุปได้ว่า  ผู้ร้องเรียนและประชาชนที่อยู่อาศัยและท�ำกินบริเวณพื้นที่ทับซ้อน
และพิพาทกับอุทยานแห่งชาติ เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและ
ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย และอาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้
อันเนื่องจากการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ซึ่งเกิดจากการกระท�ำของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระท�ำนั้นจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
มาตรา  ๔๐ และมาตรา  ๔๓ (๒) ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา  ๔๖ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๓ ไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณา  เนื่องจากเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลสามารถ
ใช้สทิ ธิตามกระบวนการยุตธิ รรมอืน่ ได้อยูแ่ ล้ว เป็นกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๒)
ถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาก็ตาม แต่แสดงให้เห็นถึง
บทบาทและภารกิจอันส�ำคัญประการหนึง่ ของผูต้ รวจการแผ่นดิน ในการพิจารณาด�ำเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามทีไ่ ด้รบั การรับรองและคุม้ ครองโดยรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีส่วนช่วยให้หน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
อันเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความเป็นธรรมให้กบั ประชาชนภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
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๓

วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ร้องเรียนให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕
วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๑๙๘ และเป็นการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพอันเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ยื่นค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ กรณีวุฒิสภาไม่ให้
ความเห็นชอบผู้ร้องเรียนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ขัดต่อหลักความเสมอภาคและความเป็นอิสระ
ของการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง เป็นการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ อันเป็นผลจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๑๙๘
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว เห็ น ว่ า  ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นเป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
แต่วฒ
ุ สิ ภาไม่ให้ความเห็นชอบ ผูร้ อ้ งเรียนจึงเป็นบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง
และได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และ
อ� ำ นาจของผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ที่ จ ะรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นนี้ ไว้ พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ได้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๔)
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กรณีเรื่องร้องเรียนนี้ การแต่งตั้งต�ำแหน่งผู้พิพากษาและตุลาการมีสิ่งที่มีสาระ
ส�ำคัญเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นข้าราชการตุลาการที่มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ซึ่งเป็นอ�ำนาจของฝ่ายตุลาการเหมือนกัน การที่กฎหมายก�ำหนดวิธีการแต่งตั้งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดต้องขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาก่อน จึงไม่สอดคล้องกับวิธีการแต่งตั้ง
ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมที่ไม่จ�ำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา  ถือเป็นการปฏิบัติ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ต่ อ สิ่ ง ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ เหมื อ นกั น ดั ง นั้ น จึ ง ขั ด ต่ อ หลั ก ความเสมอภาค
ตามมาตรา  ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่วนกรณี
การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาก่อน จึงน�ำความ
กราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคสามนัน้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๘ บัญญัตวิ า 
่ “การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการ
ศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยที่ไม่ได้บัญญัติให้การแต่งตั้งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดต้องขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาดังเช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา  ๒๗๗ วรรคสอง และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๒๔ วรรคสอง แต่อย่างใด การที่
วุฒสิ ภาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายชือ่ ผูท้ ี่ ก.ศป. คัดเลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง ถือเป็น
การบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับตุลาการศาลปกครอง ซึง่ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตใิ ห้การบริหาร
งานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และด�ำเนินการโดย ก.ศป.
การทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕
วรรคสาม ก�ำหนดให้อ�ำนาจวุฒิสภาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายชื่อ
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ผู้ที่ ก.ศป. คัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ถือเป็นการแทรกแซง
การบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับตุลาการศาลปกครอง จึงขัดต่อความเป็นอิสระของการบริหาร
งานบุคคลเกีย่ วกับตุลาการศาลปกครอง ตามมาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
ด้วยเหตุผลดังกล่าว พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๑๙๘ การกระท�ำของวุฒสิ ภาจึงเป็นการกระท�ำ
ทีล่ ะเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผูร้ อ้ งเรียนทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ อันเป็นผลจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งรับค�ำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาเมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
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ตารางแสดงจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

รับไว้พิจารณา เสนอเรื่องต่อศาล
(เรื่อง)
(เรือ่ ง)

ยุติเรื่อง
(เรื่อง)

๑. เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๔๘

-

๔๘

๒. เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง กรณี
กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

๓๔

๑

๓๓

๓. ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีพิจารณาค�ำร้องของบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖๐

๗

๕๓

รวมทั้งสิ้น

๑๔๒

๘

๑๓๔

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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บทที่
การวิเคราะห์รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน
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๑.
สัมฤทธิผลของผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
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๑.๑ ความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประเมินสัมฤทธิผลของผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวม เปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาแนวทางในการให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ การปฏิ บั ติ น อกเหนื อ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เป็นภาระแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในเชิงระบบ
ชื่อตัวชี้วัด
- จ�ำนวนเรื่องที่ได้มีการเสนอแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ

แผน

ผล

๖ เรื่อง

๖ เรื่อง

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากจ�ำนวนเรือ่ งทีม่ กี ารศึกษาและเป็นข้อเสนอ
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในวงกว้าง ลดปัญหาเรื่องร้องเรียน
ในประเด็นการร้องซ�้ำ (การด�ำเนินการไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี)
ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานตามมาตรา ๒๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการศึกษา
ปัญหาเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขในเชิงระบบแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๖ เรื่อง ประกอบด้วย
๑. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
๒. โครงการการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย กรณีศึกษาปัญหาการออก
เอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินให้กับประชาชน
๓. การแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนพื้นที่
เกาะพะงัน
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๔. โครงการศึกษาเรือ่ งความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมการติดตัง้ ประปาใหม่
ให้กับผู้ขอใช้น�้ำ กรณีศึกษาการประปานครหลวง
๕. การศึกษาผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ
๖. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินทางทะเล ตามนโยบาย “ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ยกระดับความปลอดภัยทางน�้ำ” และการด�ำเนินงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก จังหวัด
พังงา  และโครงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub Medical
Network) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
(COVID-19) ที่เริ่มเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งใน
ขณะนั้นถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว บุคลากรทางการแพทย์
และบุคลากรสาธารณสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและป้องกันโรคดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ ที่ อ งค์ ค วามรู ้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา  และปั จ จุ บั น สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสูก่ ารแพร่ระบาดระลอกใหม่
จากไวรัสโคโรนาเชื้อกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน (omicron) ซึ่งอัตราการแพร่ระบาด
เป็นไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขจึงเปรียบเสมือนนักรบ
ด่านหน้า ทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั เชือ้ โรค รวมถึงเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคนานาประการ และ
ยังต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูภ่ ายใต้ภาวะความกดดันจากสังคมและความคาดหวังของประชาชน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้หยิบยกปัญหาดังกล่าว และมีดำ� ริให้สำ� นักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินศึกษา  แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) รวมทั้งได้มีการประชุมรับฟังปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั งิ านจากบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ซึง่ จากการ
แสวงหาข้อเท็จจริง สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019 (COVID-19) ได้เป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ด้านงบประมาณ และด้านการประชาสัมพันธ์และการสือ่ สาร ผูต้ รวจการ
แผ่นดินจึงมีขอ้ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ศนู ย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็น เพือ่ ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ
ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๑.๑ ปัญหาการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคทีม่ อี ตั ราผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ สูงขึน้ ควรมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำระบบการจัดการ
เตียงและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้การบริหารจัดการเตียงและส่งต่อผู้ป่วยด�ำเนินไปอย่าง
เป็นระบบ เหมาะสมต่ออาการและระดับความรุนแรงของโรค
๑.๒ ปัญหาการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ
บุคลากรสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมถึงผูใ้ ห้บริการสาธารณสุขบางประเภท รัฐควรมีการวาง
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการวัคซีนที่มีคุณภาพและเหมาะสม เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า  ทั้งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาครัฐ และ
มิได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาครัฐ รวมถึงประชาชนได้รับวัคซีนโดยครอบคลุม ทั่วถึง
และทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
๑.๓ ปัญหาอัตราก�ำลังของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
ไม่เพียงพอต่อภาระงาน รัฐควรให้การสนับสนุนในการเพิ่มอัตราก�ำลังการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเฉพาะทางให้มากขึ้น รวมทั้งควรมีหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำระบบจิตอาสา เพือ่ ให้จติ อาสาได้เข้ามาสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าที่
ของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑.๔ ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศในพื้นที่เสี่ยงตามแนวเขต
ชายแดน รัฐควรมีมาตรการในการควบคุมและจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
และหลบหนีเข้าประเทศ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
๑.๕ ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รัฐควรมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและ
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณเกีย่ วกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทัง้ ขยะติดเชือ้ และขยะ
ไม่ติดเชื้อที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๑.๖ ปัญหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคไม่มีคุณภาพ รัฐควรมี
ศูนย์กลางในการรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการตรวจสอบคุณภาพและ
ความเหมาะสมก่อนที่จะท�ำการกระจายไปยังสถานพยาบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ
๒. ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ปัญหาข้อติดขัดเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนทางราชการ
ในการจัดหาวัคซีน รัฐควรรวบรวมข้อติดขัดด้านกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอนของ
ทางราชการเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิด 19 รวมถึงวัคซีนอื่น ๆ ที่อาจจะมีการคิดค้น
และพัฒนาขึ้นในอนาคต รวมทั้งเร่งผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีผลใช้บังคับ
๒.๒ ปัญหาข้อติดขัดเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รัฐควรศึกษา
ข้อติดขัดเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงแนวทาง
ปฏิบตั สิ ำ� หรับการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดความคล่องตัว ลดขั้นตอนในการด�ำเนินการ
๒.๓ รัฐควรเร่งประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผใู้ ห้บริการ
สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขตามอัตราใหม่ ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบแล้ว รวมทัง้ พิจารณาเกีย่ วกับการก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนเสีย่ งภัย
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีการก�ำหนดในอัตรา
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งหรือคุณวุฒิ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒.๔ รัฐควรศึกษาข้อจ�ำกัดและวางระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
จากทุกระบบได้รับการรักษาพยาบาลเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒.๕ ปัญหาข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รัฐควรด�ำเนินการศึกษาหรือท�ำให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและ
การผดุงครรภ์สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อในปัจจุบัน
๒.๖ ปัญหาข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับกฎหมายความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์
และบุคลากรสาธารณสุข ในการบริหารจัดการวัคซีนหรือยารักษาที่เสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุการใช้งาน รัฐควรมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตด้วย
๒.๗ ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รัฐควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจัง โดยเร่งน�ำกลุ่มมิจฉาชีพที่กระท�ำ
ความผิดมาด�ำเนินคดีทางกฎหมาย รวมทัง้ หาแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรม
๓. ด้านงบประมาณ
๓.๑ ปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสิทธิการรักษาพยาบาล
ของผู้ป่วย รัฐควรศึกษาหาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนกลางส�ำหรับ
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือในภาวะฉุกเฉินขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้สถานพยาบาลให้การรักษาผู้ป่วย โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าจะสามารถเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนั้น ๆ ได้หรือไม่
๓.๒ รัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณ และให้การสนับสนุนระบบการรักษา
พยาบาลทางไกลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Telemedicine On Social Network)
ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยลดงานที่ซ�้ำซ้อน ประหยัดเวลา ในการรักษาพยาบาลของบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
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๓.๓ รัฐควรให้ความส�ำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพือ่ เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถพึง่ พา
ตนเองได้
๔. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
๔.๑ รัฐควรจัดตัง้ หน่วยหรือคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์
และการสือ่ สารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคอุบตั ใิ หม่โดยเฉพาะ เพือ่ ให้มศี นู ย์กลาง
ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน อีกทั้งควรมีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาข่าวปลอมอย่างจริงจัง
๔.๒ รัฐควรรวมแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันทัง้ หมดส�ำหรับการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ และการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมไว้เป็นแอปพลิเคชันหลักเพียงแอปพลิเคชันเดียว เพือ่ ให้การสือ่ สารมีความเป็นเอกภาพ
และประชาชนไม่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
๒. โครงการการบริหารจัดการทีด่ นิ ของประเทศไทย กรณีศกึ ษาปัญหาการออก
เอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินให้กับประชาชน
เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิถือครองที่ดินจ�ำนวน
กว่า ๓๗๖ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่รับไว้พิจารณา ๓๕๔ เรื่อง หรือร้อยละ ๙๔.๑๕ ในจ�ำนวนนี้
กว่า ๒๗๓ เรื่อง หรือร้อยละ ๗๗.๑๒ มีลักษณะเป็นเรื่องการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผรู้ อ้ งเรียน และจ�ำนวน ๒๑๒ เรือ่ งหรือร้อยละ ๕๙.๘๙ เป็นกรณีของผูร้ อ้ ง
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินใด ๆ ในการอยู่อาศัยและท�ำกิน โดยมีจ�ำนวน ๒๕๙ เรื่อง หรือ
ร้อยละ ๖๘.๘๘ เป็นผู้ร้องเรียนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาจึงได้ท�ำการศึกษาในประเด็นการบริหารจัดการที่ดิน
ของประเทศไทย กรณีศกึ ษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิในการถือครองทีด่ นิ ให้กบั ประชาชน
เพื่อสรุปสภาพปัญหาในเรื่องนี้และจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาพรวมต่อไป
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผลจากการศึกษาสามารถสรุปสาเหตุ สภาพของปัญหา และข้อเสนอแนะได้ดังนี้
๑. ปัญหาการไร้ทอี่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กินของประชาชน คือ จากสัดส่วนของเรือ่ งร้องเรียน
ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ไว้พจิ ารณา จ�ำนวนกว่าร้อยละ ๕๙.๘๙ เป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนเป็นผูไ้ ม่มที อี่ ยู่
อาศัยและทีด่ นิ ท�ำกินเป็นของตนเอง ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรเร่งจัดสรรทีด่ นิ
ท�ำกินเพือ่ แก้ไขปัญหาการไร้ทอี่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กินของประชาชนเป็นข้อเร่งด่วน และแม้วา่
รัฐบาลจะมีนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดแต่ก็เกิดข้อขัดแย้งกับประชาชน
ในหลายพื้นที่จากนโยบายการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ จึงเห็นควรให้ความส�ำคัญในการแก้ไข
ปัญหานีอ้ ย่างจริงจัง โดยค�ำนึงถึงการไม่สง่ ผลกระทบต่อพืน้ ทีป่ า่ ไม้และพืน้ ทีต่ อ้ งสงวนรักษา
ไว้ของรัฐ และเป็นไปด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชนต่อไป
๒. ปัญหาการขาดการบูรณาการเรือ่ งแนวเขตและการจัดระบบระวางแผนทีข่ องรัฐ
ในภาพรวม คือ ปัจจุบนั ยังคงมีปญ
ั หาความไม่ชดั เจนของแนวเขต ปัญหาความทับซ้อนของ
ระวางแผนที่กับหน่วยงานอื่น ๆ ของกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการมีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการออกโฉนด/เอกสารสิทธิในทีด่ นิ ปัญหาการขาดมาตรฐานทีช่ ดั เจนของมาตราส่วน
แผนที่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมที่ดินใช้มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ แต่ส�ำนักงานการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมใช้ ๑ : ๕๐,๐๐๐ เป็นต้น ซึง่ แม้วา่ รัฐบาลก�ำลังพยายามปรับปรุง
ให้แผนทีแ่ นวเขตของรัฐให้เป็นหนึง่ เดียวกัน (One Map) แต่โครงการดังกล่าวไม่มกี ารระบุเวลา
ก�ำหนดเสร็จทีแ่ น่นอน ดังนัน้ จึงควรให้ความส�ำคัญและเร่งด�ำเนินการให้สำ� เร็จอย่างรวดเร็ว
มากขึ้น
๓. ปัญหาศักยภาพการท�ำงานของกรมทีด่ นิ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการออกโฉนด
หรือเอกสารสิทธิในทีด่ นิ คือ พบว่าหน่วยงานมีความขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีร่ งั วัด เจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ำ� นาญการในงานบางประเภท เทคโนโลยี
ที่ใช้พิสูจน์แนวเขตที่ดิน ตลอดจนขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
ที่ใช้ในการตรวจสอบรังวัด เนื่องจากพบว่าเครื่องมือฯ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่มีความล้าสมัยมาก
และจ�ำนวนที่ทันสมัยที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ก็มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
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ให้รวดเร็วได้ ดังนัน้ จึงเห็นควรมีขอ้ เสนอแนะในการเพิม่ อัตราก�ำลังผูป้ ฏิบตั งิ านทีข่ าดแคลน
เร่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุน
เพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์รุ่นใหม่ให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
๔. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ ขั้นตอน และกระบวนการ
ในการออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิในที่ดินต่าง ๆ ของประชาชน จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะ
ให้มกี ารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากภาคประชาชนอีกด้วย
๕. ปัญหาความหลากหลาย ซับซ้อน และไม่เป็นปัจจุบันของกฎหมายว่าด้วย
การจัดการที่ดิน คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินในประเทศไทยนั้นมีจ�ำนวน
หลายฉบับซึ่งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การใช้งานและตีความเกิดความยุ่งยากและ
ซับซ้อน และหลายฉบับก็ออกบังคับใช้เมือ่ นานมาแล้ว จึงเห็นควรมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุง
กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นเอกภาพ สามารถใช้งานได้ง่าย และให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสังคมปัจจุบันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสูงสุด
๓. การแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนพื้นที่
เกาะพะงัน
โรงพยาบาลเกาะพะงันเป็นโรงพยาบาลที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้
บริการเป็นจ�ำนวนมาก แต่งบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรนั้นอ้างอิงจากข้อมูลของประชากร
ในพื้นที่เพียงอย่างเดียว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ�ำนวน
ประชากรประมาณ ๑๕,๔๗๐ คน จ�ำนวนประชากรแฝงประมาณ ๗๗,๓๕๐ คน และจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ ๘๕๗,๔๔๕ คน การจัดสรรงบประมาณจึงไม่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการด้ า นสาธารณสุ ข จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การขาดแคลนงบประมาณที่ น� ำ มาใช้
ในการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน เช่น ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ด้านอาคารผู้ป่วย เป็นต้น ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับ
การบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเกาะพะงันต้องรองรับ
การดูแลรักษานักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

193

โรงพยาบาลเกาะพะงันให้มีความพร้อมในการรักษาพยาบาล มีห้องผู้ป่วยและเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
อื่นได้ ปัญหาด้านสาธารณสุขจึงเป็นปัญหาส�ำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาและได้ลงพื้นที่
รับฟังปัญหาและร่วมประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง
กรณีการแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะพะงัน
โดยโรงพยาบาลเกาะพะงันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง ต่อมาโรงพยาบาล
เกาะพะงันขยายขนาดเป็น ๓๐ เตียง สภาพปัญหาที่ส�ำคัญของโรงพยาบาล คือ การจัดสรร
งบประมาณซึง่ พิจารณาจากจ�ำนวนประชากรทีอ่ าศัยอยูบ่ นเกาะพะงัน แต่ไม่ได้พจิ ารณาถึง
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจ�ำนวนมากซึ่งมีเหตุต้องใช้บริการโรงพยาบาลเกาะพะงัน ดังนั้น
การจัดสรรงบประมาณจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่
โรงพยาบาลเกาะพะงันต้องรองรับการดูแลรักษานักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาโรงพยาบาลเกาะพะงันให้มคี วามพร้อมในการรักษาพยาบาล
มีหอ้ งผูป้ ว่ ยและเครือ่ งมือทางการแพทย์ทที่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยไปยังโรงพยาบาลอืน่ ได้ ปัญหาด้านสาธารณสุขจึงเป็นปัญหาส�ำคัญทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข
อย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเกาะพะงันต้องสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
ให้แก่โรงพยาบาลเกาะเต่าที่เพิ่งเปิดใหม่ เนื่องจากเกาะเต่าเป็นต�ำบลที่อยู่ภายใต้อ�ำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงพยาบาลเกาะเต่ามีความพร้อมทั้งแพทย์พยาบาล
ห้องผู้ป่วย รวมถึง เครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษา แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่
อนุมตั ริ หัสโรงพยาบาลเกาะเต่าให้ ท�ำให้โรงพยาบาลเกาะพะงันต้องเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ของโรงพยาบาลเกาะเต่า แม้ทางจังหวัดจะให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณมาแต่กไ็ ม่เพียงพอ
ดังนัน้ โรงพยาบาลเกาะเต่าจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีรหัสโรงพยาบาล เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา
เกิดปัญหา  เช่น โรงพยาบาลเกาะเต่ามีเตียงผู้ป่วยแต่ไม่สามารถให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัว
ได้ที่โรงพยาบาล เพราะการเปิดระบบของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ต้องใส่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากไม่มีรหัสโรงพยาบาลก็ไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้
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ท�ำให้คนไทยที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล (๓๐ บาท รักษาทุกโรค) ต้องจ่ายเงินค่ารักษา
พยาบาลเองรวมถึงค่าตอบแทนทุรกันดาร (ฉ.๑๑) จากเดิมจังหวัดจ่ายให้ แต่ล่าสุด
ทางจังหวัดไม่จ่ายให้และให้โรงพยาบาลเกาะพะงันจ่ายให้แก่โรงพยาบาลเกาะเต่าเอง
โดยกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาว่า  เกาะเต่ามีจ�ำนวนประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน
แต่ในความเป็นจริงเกาะเต่ามีนกั ท่องเทีย่ วมากกว่าเกาะพะงัน ท�ำให้โรงพยาบาลเกาะพะงัน
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งของตนเองและของโรงพยาบาลเกาะเต่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะให้โรงพยาบาลเกาะพะงัน
จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเกาะพะงันเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องมือ
ทางการแพทย์และปรับปรุงพื้นที่การให้บริการผู้ป่วย เพื่อการบริการผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ
และให้ด�ำเนินการขออนุมัติรหัสโรงพยาบาลเกาะเต่าเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของ
โรงพยาบาลเกาะพะงัน ซึง่ ปัจจุบนั การขออนุมตั ริ หัสโรงพยาบาลเกาะเต่ากระทรวงสาธารณสุข
ได้อนุมัติเลขรหัสโรงพยาบาลเกาะเต่าแล้ว และโรงพยาบาลเกาะพะงันได้ด�ำเนินการจัดตั้ง
มูลนิธิโรงพยาบาลเกาะพะงัน โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงนามการจัดตั้ง
มูลนิธิโรงพยาบาลเกาะพะงันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่มีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลเกาะพะงัน
ได้นำ� เงินบริจาคจากประชาชนมาจัดสร้างอาคาร จัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ในเบื้องต้นมีการจัดสร้างอาคารและจัดสรรสวัสดิการให้บุคลากรดังนี้
(๑) จัดสร้างห้องพิเศษเพิ่มเติมจ�ำนวน ๑๕ ห้อง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับ
ทางโรงพยาบาล
(๒) จัดสร้าง “อาคารคลินกิ พิเศษ” ซึง่ เดิมตัง้ งบประมาณไว้ที่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ได้รับบริจาคกว่า  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถือว่าประสบความส�ำเร็จ เป็นที่ยอมรับ และ
ประชาชนต่างมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมกับโรงพยาบาล
(๓) จัดสรรสวัสดิการบุคลากร สร้างสถานทีพ่ กั ผ่อนและออกก�ำลังกายให้กบั
บุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง
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ปัจจุบนั โรงพยาบาลเกาะพะงันมีความพร้อมในการให้บริการผูป้ ว่ ยทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างชาติด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อลด
การรอคอย ลดความผิดพลาด เพิม่ ความพึงพอใจ และยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาล
ให้เป็น Smart Hospital เช่น
- การติดตั้งเครื่อง Thermo scan , การติดตั้งตู้ Kiosk
- การติดตั้งระบบประตูสแกนหน้า ER
- IPD negative pressure , IPD Paperless ลดการใช้กระดาษ
- ระบบส่งยาที่บ้าน , รถจ่ายยาอัตโนมัติ
- การน�ำแอปพลิเคชันเข้ามาสนับสนุนการให้บริการ เช่น Application
BMS Patient Consent & BMS OPD Registry เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียน
เข้ารับการใช้บริการล่วงหน้า  และสามารถกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงอาการเจ็บป่วย
ก่อนเดินทางมาเข้ารับบริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิด
ความผ่อนคลายและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง
การที่โรงพยาบาลเกาะพะงันน�ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการเพือ่ ลดการรอคอย ลดความผิดพลาด เพิม่ ความพึงพอใจ และยกระดับการให้บริการ
ของโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital ด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาของโรงพยาบาลเกาะพะงัน
ในด้านต่าง ๆ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธโิ รงพยาบาลเกาะพะงัน ในการจัดซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย การปรับปรุงอาคารสถานที่ และขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเกาะพะงัน ให้สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบนั โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
โดยมีรายได้จากการให้บริการด้านการแพทย์เฉลี่ยปีละ ๑๐ – ๒๐ ล้านบาท
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน ได้รบั
การประสานและแก้ไขอย่างต่อเนือ่ งกับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในช่วงทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดิน
ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา  ท�ำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
เรื่องร้องเรียนนี้ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมี
ค�ำวินิจฉัยให้ยุติประเด็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามมาตรา  ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
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๔. โครงการศึกษาเรือ่ งความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมการติดตัง้ ประปาใหม่
ให้กับผู้ขอใช้น�้ำ
เนือ่ งด้วยการประปาเป็นหนึง่ ในสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ
ของประชาชน จึงถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดหาหรือด�ำเนินการให้ ดังเช่นที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ซึ่งบัญญัติไว้ด้วยว่าการจัดหา
หรือด�ำเนินการดังกล่าว รัฐจะต้องดูแลมิให้มกี ารเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร ในการนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการขอติดตั้งประปาใหม่มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ค่อนข้างมาก อันอาจก่อให้เกิดภาระและความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงการใช้บริการน�ำ้ ประปา
ของประชาชน จึงเห็นควรศึกษาถึงความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมการติดตัง้ ประปาใหม่
โดยในเบื้องต้นได้ท�ำการศึกษาต้นทุน ผลตอบแทนในการผลิตน�้ำประปา และแนวนโยบาย
การลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการน�้ำประปาของประชาชน เพื่อหาความเป็นไปได้
ในการลดภาระและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการใช้บริการน�ำ้ ประปาให้ทวั่ ถึง
และเป็นธรรมอย่างที่สุด การประปานครหลวงเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการผลิต จัดส่ง
และจ�ำหน่ายน�ำ้ ให้กบั ผูใ้ ช้บริการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
จึงเป็นกรณีศึกษาหลักในการศึกษาครั้งนี้
		
จากข้อมูลของการประปานครหลวง ก�ำหนดให้ผขู้ อใช้นำ�้ รายใหม่ของการประปา
นครหลวงจะต้องยื่นค�ำขอติดตั้งประปาตามแบบที่การประปานครหลวงก�ำหนด โดยต้อง
ช�ำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าเงินประกัน และเงินประกัน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของ
ผู้ใช้น�้ำเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) เพื่อที่พักอาศัย และ (๒) เพื่อธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ดังนั้น ในกรณีศึกษานี้จึงจะมุ่งศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทที่ ๑ คือ ผู้ใช้น�้ำรายเดี่ยวเพื่อที่พักอาศัยเท่านั้น และเมื่อศึกษาจากงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินจากรายงานประจ�ำปีของการประปานครหลวง ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน
ในการผลิตฯ สามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาได้ดังนี้
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ตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง
จ�ำหน่าย และกรณีใช้น�้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนดให้ประชาชนต้องช�ำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการขอติดตั้งประปาใหม่กับการประปานครหลวง คือ (๑) ค่าบริการวางท่อ ซ่อมถนน
ทางเท้า ทางระบายน�ำ้ (๒) ค่าท่อ มาตรวัดน�ำ้ อุปกรณ์และวัสดุอนื่ ๆ และ (๓) ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ซึง่ ตามค�ำสัง่ การประปานครหลวงที่ กปน.๕๐๐ / ๒๕๕๘ ก�ำหนด
อัตราเหมาจ่ายส�ำหรับการติดตั้งมาตรวัดน�้ำขนาดเล็ก คือ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ส�ำหรับ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอยู่ที่ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดการค�ำนวณ
ค่าใช้จ่ายนี้จากค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าออกแบบและควบคุมงาน ส�ำหรับทั้งส่วนของการติดตั้ง
มาตรวัดและอุปกรณ์ และส่วนของการบรรจบท่อประปา  ทั้งนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓๕๐ บาท และเงินประกันการใช้นำ�้ อีกรายละ ๔๐๐ บาท โดยการประปานครหลวงมีอตั รา
สนับสนุนช่วยลงทุนค่าใช้จา่ ยวางท่อประปาสูงสุดทีจ่ ะลงทุนให้ผขู้ อใช้นำ�้ ต่อรายในการติดตัง้
ประปาส�ำหรับมาตรวัดน�้ำขนาด ๑/๒ นิ้วนี้ได้ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าใช้จา่ ยต้นทุนจริงในการติดตัง้ ประปาใหม่นี้ พบว่า ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การประปานครหลวง
ยังคงมีค่าเฉลี่ยขาดทุนอยู่ท่ีรายละ -๑,๖๖๔ บาท ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายการติดตั้งนี้
และปริมาณตัวเลขการติดตั้งมาตรวัดขนาด ๑/๒ นิ้ว ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
มีจ�ำนวน ๔๘,๐๕๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๔ ของการติดตั้งประปาใหม่ทุกประเภท
๑. จากผลการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน�้ำประปาของ
การประปานครหลวง ในระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ สามารถสรุปเพื่อหาผลตอบแทน
ที่การประปานครหลวงจะได้รับ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ
๑) ผลตอบแทนกรณีการประปานครหลวงเก็บค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง
ประปาใหม่จากผู้ขอใช้น้�ำกลุ่มเพื่อที่พักอาศัย เปรียบเทียบกับกรณีการประปานครหลวง
เป็นผู้รับผิดชอบลงทุนการติดตั้งประปาใหม่ให้กับผู้ขอใช้น�้ำฯ เอง พบว่าหากการประปา
นครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนติดตั้งประปาใหม่ให้กับผู้ขอใช้น�้ำฯ แทนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากผู้ขอใช้น�้ำฯ นั้น จะท�ำให้การประปานครหลวงสูญเสียรายรับรวม
หรือก�ำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น ๑,๙๒๔.๘๔ ล้านบาท เฉลี่ยปีละ ๓๙๔.๙๗ ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ
เฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลง ๐.๒๘ บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยในระยะเวลา  ๕ ปี อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของก�ำไรสุทธิจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๕.๓๔ ต่อปี
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๒) ผลตอบแทนกรณีการประปานครหลวงเก็บเงินประกันการใช้นำ�้ ส�ำหรับ
มาตรวัดน�ำ้ ขนาด ๑/๒ นิว้ เปรียบเทียบกับกรณีการประปานครหลวงยกเลิกเก็บเงินประกัน
การใช้นำ�้ ส�ำหรับมาตรวัดน�ำ้ ขนาด ๑/๒ นิว้ พบว่าหากการประปานครหลวงยกเลิกการเก็บเงิน
การใช้นำ�้ จากการติดตัง้ ประปาใหม่ จะท�ำให้รายรับรวมและก�ำไรสุทธิของการประปานครหลวง
ลดลง ๑๙.๒๓ ล้านบาท เฉลี่ยลดลงปีละ ๓.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ต่อปี และ
หากว่าเป็นการคืนเงินประกันทีก่ ารประปานครหลวงได้รบั มาจากผูข้ อใช้นำ�้ ขนาดมาตรวัดน�ำ้
๑/๒ นิว้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ จ�ำนวน ๖๐๔.๒๑ ล้านบาท จะพบว่าก�ำไรสุทธิของการประปา
นครหลวงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะลดลงร้อยละ ๑๗.๐๑ และก�ำไรสุทธิของการประปานครหลวง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะลดลงร้อยละ ๘.๖๓
๒. นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล�้ำเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการประปาของ
การประปานครหลวง การประปานครหลวงได้ด�ำเนินนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการประปาต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง เช่น (๑) การคิดค่าน�ำ้ ประปา
ส�ำหรับผูข้ อใช้นำ�้ ประปารายกลุม่ ส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ จี ำ� นวน ๓๐ ครัวเรือน
ขึ้นไป และมีรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท จะสามารถได้ส่วนลดเฉพาะ
การใช้นำ�้ ไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน โดยคิดค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ ประปาเท่ากับ
มาตรวัดเครื่องเดียว แต่ยังคงมีการเรียกเก็บเงินประกันการใช้น�้ำตามจ�ำนวนรายผู้ขอใช้น�้ำ
แต่ละรายเท่ากับเงินประกันมาตรวัดขนาด ๑/๒ นิ้วปกติ (๒) การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ประปาใหม่ อัตราร้อยละ ๑๐ คือ เหลือช�ำระ ๔,๕๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ๓๑๕ บาท
และเงินประกัน ๔๐๐ บาท ตามปกติ ส�ำหรับผู้ขอใช้น�้ำรายใหม่ที่ย่ืนค�ำขอใช้น�้ำเมื่อช่วง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (๓) การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่
อัตราร้อยละ ๕๐ เหลือช�ำระ ๒,๕๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ๑๗๕ บาท และเงินประกัน
๔๐๐ บาท ตามปกติส�ำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐที่ยื่นค�ำขอใช้น�้ำเมื่อช่วงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
และ (๔) การให้ผขู้ อใช้นำ�้ ฯ สามารถขอผ่อนช�ำระค่าติดตัง้ ได้ โดยต้องช�ำระงวดแรกอย่างน้อย
ร้อยละ ๒๐ และเดือนละ ๑ งวดในส่วนที่เหลือในเวลาไม่เกิน ๑ ปี แต่ผู้ขอจะต้องจัดหา
ผู้ค�้ำประกันให้ทางการประปานครหลวงด้วย
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ดังนัน้ จะเห็นว่าหากในอนาคตการประปานครหลวงเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตัง้
ประปาใหม่ให้กับผู้ขอใช้น�้ำฯ จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของการประปา
นครหลวงในอัตราที่ต�่ำ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงก�ำไรสุทธิในทิศทางลง เฉลี่ยร้อยละ
๕.๓๔ และหากการประปานครหลวงยกเลิกเก็บเงินประกันการใช้นำ�้ จากผูข้ อใช้นำ�้ ฯ รายรับรวม
และก�ำไรสุทธิของการประปานครหลวงจะลดลง ๑๙.๒๓ ล้านบาท เฉลี่ยปีละ ๓.๘๕ ล้านบาท
โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงก�ำไรสุทธิในทิศทางลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๕ ต่อปี นับว่า
ส่งผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิของการประปานครหลวงในระดับต�ำ่ มาก และไม่สง่ ผลกระทบต่อ
การด�ำเนินกิจการของการประปานครหลวงแต่อย่างใด ขณะทีน่ โยบายการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ส�ำหรับภาคประชาชนที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเข้าถึงบริการประปาตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตที่ควรได้รับการดูแลจากรัฐนั้น เป็นโครงการที่มีระยะสั้นและ
สิ้นสุดไปแล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเห็นว่าในฐานะที่การประปาเป็นบริการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็น เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหาให้ และได้จัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมิใช่เพื่อแสวงหาผลก�ำไรสูงสุด อีกทั้งมีการด�ำเนินงาน
มากว่า  ๕๐ ปี กิจการประปานี้จึงอยู่ในระยะคืนทุน จึงมีข้อเสนอแนะเห็นสมควรให้
การประปานครหลวงพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมการติดตั้งประปาใหม่ในอัตราที่เหมาะสม
ลดภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากประชาชนให้มากขึน้ เช่น การยอมลดก�ำไรสุทธิ โดยเฉพาะ
ก�ำไรส่วนที่หักค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจการของการประปานครหลวงทั้งหมด รวมทั้ง
ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ ตลอดจนพิจารณายกเลิกเก็บเงินประกันการใช้น�้ำและการคืน
เงินประกันฯ ให้แก่ผู้ใช้น�้ำรายเล็กที่ใช้ในครัวเรือนเพื่ออุปโภคบริโภคในที่อยู่อาศัย อันจะ
สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในแนวนโยบายที่ต้องการลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม เพือ่ ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
ได้อย่างทั่วถึงต่อไป
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๕. การศึกษาผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ
		 การด�ำเนินโครงการพัฒนาสถานีกลางบางซือ่ ถือเป็นศูนย์กลางรองรับการเดินทาง
ด้วยระบบรางทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน โดยมีการรวมรถไฟหลายประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง
รถไฟชานเมือง รถไฟความเร็วสูง รถไฟเชือ่ มต่อท่าอากาศยาน มีการเชือ่ มต่อกันอย่างเป็นระบบ
มีกำ� หนดเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
และคาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการสถานีกลางบางซื่อต่อวันเป็นจ�ำนวนมากเทียบเท่ากับ
การใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ในช่วงเทศกาลนัน้ หากไม่มแี ผนงานรองรับทีด่ เี พียงพอ
เพื่อจัดระบบการจราจรภายในโครงการและภายนอกโดยรอบโครงการ รวมทั้งแผนงาน
ในการจัดระบบขนส่งมวลชนอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
การจราจรในพื้นที่ และการจราจรโดยรอบสถานีกลางบางซื่อได้ ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา  ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หยิบยกกรณีปัญหาผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการ
พัฒนาสถานีกลางบางซื่อขึ้นเพื่อพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริง
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟ
แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร (กทม.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ กองบังคับการต�ำรวจจราจร และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ปรากฏว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับผลกระทบด้านการจราจรโดยรอบ
สถานีกลางบางซื่อที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการตามแผนงาน โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. กทพ. มีการด�ำเนินโครงการปรับปรุงทางขึน้ - ลง ทางพิเศษบริเวณสถานีกลาง
บางซื่อ ๕ ต�ำแหน่ง แบ่งเป็นการก่อสร้างทางขึ้น ๓ ต�ำแหน่ง ทางลง ๑ ต�ำแหน่ง และขยาย
ช่องทางเพื่อแก้ปัญหาจราจร ๑ ต�ำแหน่ง เรียกเป็น Ramp A – E โดยรายละเอียดโครงการ
ในแต่ละ Ramp มีดังนี้
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			Ramp A เป็นการก่อสร้างทางจากสถานีกลางบางซือ่ เพือ่ ไปขึน้ ทางพิเศษ
ศรีรัชมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ จุดประสงค์การก่อสร้างเพื่อรองรับการระบายรถยนต์จากถนน
ก�ำแพงเพชรและสถานีกลางบางซือ่ ทีจ่ ะมุง่ หน้าไปแจ้งวัฒนะ เนือ่ งจากปัจจุบนั รถยนต์ตอ้ ง
ไปใช้ถนนพื้นราบไปขึ้นทางพิเศษศรีรัชที่ด่านประชาชื่น
			Ramp B เป็นการก่อสร้างทางลงจากทางพิเศษศรีรชั ฝัง่ ทีม่ งุ่ หน้ามาจาก
แจ้งวัฒนะเพือ่ เข้าสูส่ ถานีกลางบางซือ่ เพือ่ รองรับรถยนต์ทลี่ งมาจากทางพิเศษศรีรชั ทิศทาง
แจ้งวัฒนะ เนื่องจากปัจจุบันรถยนต์ต้องใช้ทางลงด่านประชาชื่น ด่านคลองประปา แล้วใช้
ถนนพื้นราบเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อ
			Ramp C เป็นการก่อสร้างทางจากสถานีกลางบางซือ่ เพือ่ ไปขึน้ ทางพิเศษ
ศรีรชั -วงแหวนรอบนอก ได้โดยตรง เนือ่ งจากปัจจุบนั รถยนต์ตอ้ งออกจากสถานีกลางบางซือ่
โดยใช้ถนนพื้นราบกลับรถยนต์จึงจะขึ้นทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก ที่บริเวณหน้า
สถานีกลางบางซื่อ
			Ramp D เป็นการก่อสร้างทางจากทางพิเศษศรีรัชเพื่อไปยังทางพิเศษ
ศรีรัช – วงแหวน รอบนอกมุ่งหน้าตลิ่งชัน จุดประสงค์การก่อสร้างเพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้ผู้ใช้ทางพิเศษและลดความแออัดการจราจรบนถนนก�ำแพงเพชร ๒ จากเดิมที่ต้อง
กลับรถยนต์ถนนพื้นราบหน้าสถานีกลางบางซื่อ
			Ramp E เป็นการก่อสร้างเพือ่ แก้ปญ
ั หาการตัดกระแสจราจรบนทางพิเศษ
ศรีรชั จากการก่อสร้าง Ramp D เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจราจรระหว่างสถานีกลางบางซือ่
และทางพิเศษมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเป็นการช่วยให้การจราจรบนพื้นราบ
มีความคล่องตัวมากขึ้น กทพ. ได้ประสานการขอใช้พื้นที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยมีการลงส�ำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันได้ข้อยุติในการขอใช้พื้นที่
จากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน
๒๕๖๕ และด�ำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
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๒. กทพ. ได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษประชาชื่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ด้วยการเปิดช่องจราจรสวนทางเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการเก็บค่าผ่านทางพิเศษให้มากขึ้นอันเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ส่วนการแก้ไข
ปัญหาในภาพรวม กทพ. ได้ว่าจ้างส�ำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เพือ่ ด�ำเนินงานศึกษาแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวม
ทั้งระบบ ซึ่งจะศึกษาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. กทม. ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการพัฒนา
สถานีกลางบางซื่อ โดยในส่วนของโครงการขยายถนนเทอดด�ำริเป็น ๔ ช่องจราจร ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดและการส�ำรวจเพื่อเวนคืน และในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา  บริเวณแยกเกียกกาย ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น
๕ ช่วง และต้องใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง โดยแบ่งสัดส่วนเป็นงบประมาณของรัฐบาลร้อยละ ๕๐
และงบประมาณของกรุงเทพมหานครร้อยละ ๕๐ นัน้ กรุงเทพมหานคร อยูร่ ะหว่างพิจารณา
ทบทวนผลการประกวดราคาของโครงการฯ ช่วงที่ ๒ และอยู่ระหว่างการจัดท�ำราคากลาง
ของโครงการฯ ช่วงที่ ๓ เพื่อน�ำมาใช้ในการประกวดราคาต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
การขยายสะพานสูงบางซือ่ นัน้ กรุงเทพมหานครได้ดำ� เนินการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ เนือ่ งจากกระทบกับแนวรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินและอาคารสิง่ ปลูกสร้างเอกชน
แต่ได้ด�ำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรบนสะพานสูงบางซื่อแล้ว
๔. บขส. ยังไม่มีนโยบายย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ
หมอชิต ๒ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนก�ำแพงเพชร ๒ แต่มีแนวทางจัดการเดินรถโดยสารเชื่อม
ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต ๒ กับสถานีกลางบางซื่อ
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตามแผนงานเพือ่ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการพัฒนา
สถานีกลางบางซือ่ ตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ โดยมุง่ ถึงประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนแล้ว อย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการพัฒนา
สถานีกลางบางซื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบได้อย่าง
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เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สอดคล้องกับช่วงเวลาตามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ขอให้ กทพ. และ กทม. ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนงานแต่ละ
โครงการอย่างเคร่งครัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ แผนงานใดได้รบั
การอนุมตั ใิ ห้สามารถด�ำเนินการได้แล้ว ให้รบี ด�ำเนินการตามแผนงานนัน้ ด้วยความรวดเร็ว
เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรอันจะเกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้งานสถานีกลางบางซื่อ
๒. ขอให้ กทพ. กทม. และ บขส. วางแผนบริหารจัดการการเดินรถ ในเส้นทาง
โดยรอบสถานีกลางบางซือ่ และเส้นทางเชือ่ มต่อ เพือ่ ลดปัญหาการจราจรติดขัดทีอ่ าจเกิดขึน้
ในอนาคต
๖. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ตามนโยบาย “ผู้ตรวจการ
แผ่นดินยกระดับความปลอดภัยทางน�ำ้ ” และการด�ำเนินงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก
จังหวัดพังงา และโครงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub
Medical Network)
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาถึงความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางน�้ำ และ
ได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณา  โดยใช้อ�ำนาจตามมาตรา  ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางน�้ำตลอดจนมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยทางน�้ำของภาครัฐ ต่อมา
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้พิจารณาเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External
Defibrillator : AED) บริเวณท่าเรือ ในเรือโดยสาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่
ทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก ประกอบกับการให้ความส�ำคัญในการปฐมพยาบาลเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) เป็นการ
เพิม่ โอกาสการรอดชีวติ ของผูท้ ปี่ ระสบสภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน จากการศึกษาข้อมูล
และแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว พบว่า  หากผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รับ
การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และถูกวิธตี ามหลักห่วงโซ่แห่งการรอดชีวติ คือ การช่วยเหลือ
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ด้วยวิธกี ารปัม๊ หัวใจ (CPR) ด้วยการกดหน้าอก จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินรอดชีวติ ได้ถงึ ร้อยละ ๕
และหากใช้เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ร่วมด้วยจะช่วยเพิม่ อัตราการรอดชีวติ
ให้สูงขึ้นถึงร้อยละ ๕๐ โดยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เป็นเครื่องมือที่ใช้
กระตุกหัวใจด้วยการช็อกไฟฟ้า เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในเครื่องจะออกค�ำสั่งให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามได้ และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
(AED) นี้ จะสามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้ว จึงทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า  จังหวัดพังงา
มีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เขาหลักและโครงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล
(Andaman Hub Medical Network) โดยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
มาตรฐานการบริการทางการแพทย์ในแหล่งท่องเทีย่ วฝัง่ อันดามัน รวมถึงการสร้างความมัน่ ใจ
แก่นกั ท่องเทีย่ วและประชาชน ซึง่ แนวคิดในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีเ่ ขาหลัก
ต�ำบลคึกคัก อ�ำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงานี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดพังงา ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเป็นตัวอย่างของโครงการที่มีการด�ำเนินการแล้ว แต่อาจจะยังมีข้อขัดข้อง
บางประการและที่ผ่านมาการบริการด้านสาธารณสุขในจังหวัดพังงายังคงมีข้อจ�ำกัดอยู่
จึงต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงพิจารณาและด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาในประเด็นดังกล่าว โดยได้มีการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
๑. ความส�ำคัญของอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐานหรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) มีขอ้ เสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กรมเจ้าท่า  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิจารณาด�ำเนินการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยเริ่มต้นจากสถานที่
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ทีม่ ปี ระชาชนอยูร่ ว่ มกันและใช้บริการเป็นจ�ำนวนมากซึง่ ควรติดตัง้ ในจุดทีป่ ระชาชนสามารถ
มองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งการจัดให้มีโครงการอบรมประชาชนและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจ�ำเป็นของการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่
หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ (CPR) ควบคู่กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
(AED) ประกอบกับการใช้สื่อการเรียนรู้ให้ประชาชนรับทราบด้วย
๒. กรณีแนวทางการด�ำเนินการของศูนย์การแพทย์เขาหลักและโครงการจัดตัง้
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub Medical Network) มีข้อเสนอแนะ
ให้จังหวัดพังงา  โดยส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด�ำเนินการร่วมกัน ดังนี้
๒.๑ ด�ำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉกุ เฉินทางทะเล รวมถึงต้องมีการจัดท�ำแผนหารายได้ เพือ่ ให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมและเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วย
๒.๒ ก�ำหนดภารกิจให้ศูนย์การแพทย์เขาหลักเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเล และด�ำเนินการด้านการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ ในการช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้นให้
กลับมาหายใจ (CPR) และการใช้อปุ กรณ์ชว่ ยชีวติ พืน้ ฐานเครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
(AED) ได้
๒.๓ การจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan) ในการบริหารจัดสรรงบประมาณ
และการจัดหาแหล่งรายได้อื่น ๆ เพื่อมาสนับสนุนการท�ำงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก
๒.๔ การพัฒนา “โครงการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล” โดยให้มี
การจัดตั้งเป็นการถาวรภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอันดามัน”
เพือ่ ให้สอดคล้องกับภารกิจและอ�ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางการแพทย์เพือ่ รองรับ
ภาวะฉุกเฉินทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน โดยประสานความร่วมมือกับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลนิธิ และเครือข่ายภาคเอกชน
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๒.๕ จังหวัดพังงาควรหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการเรือพยาบาล รวมถึงการซ่อมบ�ำรุง และการจัดหาเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำเรือ
โดยจังหวัดพังงาต้องมอบหมายภารกิจและเรือพยาบาลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พังงา เพือ่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่ศนู ย์การแพทย์
เขาหลักบริหารจัดการภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงค์ เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

- จ�ำนวนเรื่องที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ

๕ เรื่อง

๕ เรื่อง

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากจ�ำนวนเรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเสนอต่อ
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ท ราบถึ ง การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานตามมาตรา ๒๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการศึกษาเรือ่ งทีเ่ สนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึง
การทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ิ ให้ถกู ต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ แล้วเสร็จ
จ�ำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย
๑. ขยะพลาสติกล้นทะเลไทย
๒. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็ก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

207

๓. กระทรวงพลังงานให้บริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น
จนท�ำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐมีน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
๔. ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของคนต่างด้าวในประเทศไทย
๕. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรายละเอียดของเรือ่ งที่ ๑ – ๓ ปรากฏตาม บทที่ ๒ หัวข้อที่ ๒.๓ (หน้า ๑๒๙ – ๑๔๕)
ส�ำหรับเรื่องที่ ๔ และ ๕ มีรายละเอียด ดังนี้
๔. ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของคนต่างด้าวในประเทศไทย
		
อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวช่วยสร้างงานและน�ำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปี
เป็นจ�ำนวนมากและเพื่อให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเกิด
ความยั่งยืน รัฐบาลจึงก�ำหนดแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐาน
การท่องเทีย่ วของประเทศไทย การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ประเทศไทยมี
นักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วเป็นจ�ำนวนมากส่งผลท�ำให้อตุ สาหกรรมภาคการท่องเทีย่ ว
เติบโตอย่างรวดเร็ว จนท�ำให้มนี กั ธุรกิจทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติประกอบธุรกิจท่องเทีย่ ว
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นตามไปด้วย ข้อมูลจาก
กรมการท่องเทีย่ วระบุวา 
่ มีผปู้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ ว จ�ำนวน ๑๒,๘๑๗ ราย เป็นชาวต่างชาติ
ลงทุน ๑,๘๔๓ ราย และมีผู้ขึ้นทะเบียนประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ รวม ๘๒,๐๓๔ คน
ประเทศไทยเคยประสบปัญหาในภาคอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น ปัญหา
มาตรฐานด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว หรือปัญหาจากกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วแบบใหม่ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ด้วยตนเองมากขึ้น ประกอบกับนักท่องเที่ยวน�ำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยวางแผน
การท่องเทีย่ วมากขึน้ จึงส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเทีย่ วหรือแม้แต่กลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ตา่ งก็ตอ้ งประสบปัญหาจากกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดของบริษทั ท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติหลายด้านเช่นเดียวกัน จนน�ำไปสู่การเรียกร้องจากหน่วยงานของรัฐเพื่อให้มี
การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแก้ไขกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้หน่วยงานของรัฐ
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ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับกรณีตา่ ง ๆ เช่น กรณีมนี กั ลงทุนชาวต่างชาติบางส่วน
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแล้วอาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้ชื่อคนไทยเป็นตัวแทนอ�ำพราง
หรือนอมินี (nominee) เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี หรือประกอบธุรกิจลักษณะกินรวบทั้งระบบ
โดยเป็นเจ้าของธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ธุรกิจ
การขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรม หรือแม้แต่การเลือกจ้างมัคคุเทศก์ที่เป็นคน
ชาติเดียวกันท�ำหน้าทีเ่ ป็นมัคคุเทศก์แทนคนไทยและให้บริการนักท่องเทีย่ ว หรือการใช้กลยุทธ์
ของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแบบ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ท�ำให้ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า  ที่กล่าวข้างต้นล้วนเป็นสาเหตุที่ท�ำให้
ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่กลับได้รับ
ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและเล็งเห็นความจ�ำเป็นต่อการปรับตัวรองรับกับ
ความท้าทายใหม่ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ดำ� เนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพือ่ จัดท�ำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กรณีหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๕๓ และมาตรา  ๖๑ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๒ และจัดท�ำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐๓ โดยการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย กฎหมาย มาตรการ การชี้แจง
ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง การลงพืน้ ทีแ่ สวงหาข้อเท็จจริงเพือ่ รับฟังปัญหา
ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลักในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ การประชุม
หารือร่วมกับภาคเอกชนทีป่ ระกอบธุรกิจการท่องเทีย่ ว กลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และ
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงแรงงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้
ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท�ำสัญญาหรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
๓
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๓๕ ในกรณีความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อด�ำเนินการต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะรายงานให้รัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้
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กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กรมการท่องเทีย่ ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ และ
เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายจากรัฐบัญญัติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ค.ศ. ๑๙๙๒
ของประเทศมาเลเซีย จากการแสวงหาข้อเท็จจริงพบปัญหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ปัญหาขาดมาตรการตรวจสอบเชิงลึกจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กรณีชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ�ำพรางหรือนอมินี (nominee) แล้วเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากช่องว่างของ
พระราชบัญญัตธิ รุ กิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ไม่ได้ก�ำหนดฐานความผิดไว้ชัดเจน
ประกอบกับลักษณะการกระท�ำความผิดมีความซับซ้อนและมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการกระท�ำ
ความผิดโดยต่อเนื่องและท�ำให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการกระท�ำความผิด
ได้ยาก
๒. ปัญหาข้อจ�ำกัดจากมาตรการป้องกันบริษทั น�ำเทีย่ วไม่เก็บค่าบริการขัน้ ต�ำ่
จากนักท่องเที่ยวหรือท�ำทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งปัญหานี้เกิดจากบทบัญญัติมาตรา  ๑๖ และ
มาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ก�ำหนดไว้เพียง
การตรวจสอบจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามก่อนการออกใบอนุญาตให้กบั ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้น แต่มิได้ก�ำหนดมาตรการตรวจสอบเชิงลึกภายหลังจากที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วแล้ว ประกอบกับโทษปรับทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวยังต�ำ่ ซึง่ เมือ่ เทียบกับผลก�ำไรทีไ่ ด้รบั จากธุรกิจท่องเทีย่ วแล้วจึงท�ำให้มชี าวต่างชาติ
ไม่เกรงกลัวกฎหมายและอาศัยช่องว่างของกฎหมายโดยร่วมมือกับมัคคุเทศก์บางกลุ่ม
ที่ยอมรับผลประโยชน์ดังกล่าวเลี่ยงกฎหมาย และยังพบว่าการบังคับใช้มาตรการตาม
กฎกระทรวงแบบรายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการของ
ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวที่เป็นนิติบุคคล
ต้องแจ้งข้อมูลการแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจ
น�ำเที่ยว ยังมีผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวปฏิบัติตามไม่มาก ท�ำให้ยังไม่สามารถช่วยป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
210

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓. ปัญหาผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ขาดการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเสนอแนะ
นโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพมัคคุเทศก์อย่างเหมาะสม
เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท่ีก�ำหนดไว้ตาม
มาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติธรุ กิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ นัน้ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการทีก่ ำ� หนดส่วนใหญ่เป็นผูแ้ ทนจากหน่วยงานของรัฐ แต่มผี แู้ ทนภาคเอกชน
เพียงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเท่านัน้ ส่วนผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน
เจ็ดคนทีร่ ฐั มนตรีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ซึง่ ก�ำหนดให้แต่งตัง้ จากผูแ้ ทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทยห้าคน และผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ เป็นอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาในวิชาการ
ท่องเทีย่ วหนึง่ คนและวิชามัคคุเทศก์หนึง่ คน ซึง่ การก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ดังกล่าว ท�ำให้มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์
ในคณะกรรมการดังกล่าวมีสัดส่วนไม่เหมาะสม
๔. ปัญหาการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อเท็จจริงพบว่า มีเรือ่ งร้องเรียนและมีการจับกุมมัคคุเทศก์ทไี่ ม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตธิ รุ กิจน�ำเทีย่ ว
และมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีอ่ อกในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย
เป็นจ�ำนวนมาก เช่น แต่งกายไม่สุภาพ ท�ำหน้าที่มัคคุเทศก์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือ
ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงประเภท และมีมัคคุเทศก์บางส่วนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมมือ
กับบริษทั น�ำเทีย่ วท�ำทัวร์ศนู ย์เหรียญโดยพานักท่องเทีย่ วไปซือ้ สินค้าไม่มคี ณ
ุ ภาพและให้เช่า
วัตถุมงคลในราคาทีส่ งู เกินจริงท�ำให้กระทบต่อสิทธิผบู้ ริโภคทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
และกระทบต่อภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
๕. ปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้บริการนักท่องเทีย่ วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สาเหตุเกิดจากหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพมัคคุเทศก์และการทดสอบความรู้
ความสามารถเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ยั ง ไม่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
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เมือ่ ผูป้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบและได้รบั ใบอนุญาต
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์แล้วพบว่า  มีผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์บางส่วนไม่สามารถ
ให้บริการนักท่องเที่ยวได้ดีเท่าที่ควร จึงท�ำให้บริษัทน�ำเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นเจ้าของน�ำมาใช้เป็นเหตุผลในการเลือกใช้บริการชาวต่างชาติเพื่อท�ำหน้าที่มัคคุเทศก์
ให้บริการนักท่องเที่ยวแทนมัคคุเทศก์ที่เป็นคนไทย
๖. ปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
เนือ่ งจากอาชีพมัคคุเทศก์มกี ารรวมกลุม่ แยกออกเป็นสองกลุม่ คือ การรวมกลุม่ เป็นสมาคม
มั ค คุ เ ทศก์ อ าชี พ แห่ ง ประเทศไทยและการรวมกลุ ่ ม เป็ น สมาพั น ธ์ มั ค คุ เ ทศก์ อ าชี พ
แห่งประเทศไทย ถึงแม้จะมีการรวมกลุ่มดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ยังขาดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ท�ำให้เป็นอุปสรรคหนึ่งในการผลักดันแนวทางการสร้างมาตรฐานอาชีพ
และมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว
		
เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูต้ รวจการแผ่นดินได้เห็นชอบร่วมกันมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
๑. เสนอแนะให้กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ก�ำหนดมาตรการเพิม่ เติมดังนี้
๑.๑ เพิม่ เติมมาตรการในการตรวจสอบเชิงลึก เพือ่ ป้องกันปัญหาชาวต่างชาติ
ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ�ำพรางหรือนอมินี (nominee) ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
ภาคท่องเทีย่ วและมาตรการป้องกันปัญหาบริษทั น�ำเทีย่ วไม่เก็บค่าบริการขัน้ ต�ำ่ หรือท�ำทัวร์
ศูนย์เหรียญ เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติธุรกิจ
น�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตธิ รุ กิจน�ำเทีย่ วและ
มัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีมาตรการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ถึงแม้หากเกิดกรณีมกี ารกระท�ำความผิดเกิดขึน้ จะสามารถน�ำพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ มาประกอบการบังคับใช้ก็ตาม แต่ยังมี
ช่องว่างของกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกัน จึงควรเพิ่มเติมมาตรการตรวจสอบเชิงลึก โดยน�ำ
มาตรการทางกฎหมายของประเทศมาเลเซียตามรัฐบัญญัติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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ค.ศ. ๑๙๙๒ (Tourism Industry Act ๑๙๙๒) มาเป็นแนวทางส�ำหรับประเทศไทย เช่น
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวแสดงข้อมูลทางการเงิน เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภายหลังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว แผนการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ และแสดงรายละเอียดของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการนักท่องเที่ยวในบริษัทน�ำเที่ยว
๑.๒ ก�ำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เข้าไปมีบทบาท
ในการพัฒนานโยบายมาตรฐานอาชีพเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทย โดยก�ำหนดให้มสี ว่ นร่วมในการเสนอแนะพัฒนานโยบายผ่านคณะกรรมการ
ธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ และเพิม่ สัดส่วนให้ผปู้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในคณะกรรมการ
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
๑.๓ ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมและรณรงค์ให้บริษัทน�ำเที่ยวมิให้จัดการ
น�ำเทีย่ วโดยไม่มใี บอนุญาตหรือประกอบธุรกิจระหว่างทีถ่ กู สัง่ พักใบอนุญาต การแสดงใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว และห้ามมิให้บริษัทน�ำเที่ยวว่าจ้างมัคคุเทศก์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประเภทใบอนุญาต หรือไม่มใี บอนุญาตและห้ามมิให้วา่ จ้างชาวต่างชาติมาท�ำหน้าทีเ่ ป็น
มัคคุเทศก์ พร้อมกับรณรงค์ให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์แต่งกายสุภาพและติดบัตร
ขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
๑.๔ ก�ำหนดมาตรการสร้างความมัน่ คงของอาชีพมัคคุเทศก์โดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสภาอาชีพมัคคุเทศก์ขึ้นเช่นเดียวกับสภาการแพทย์แผนไทย
เพือ่ ลดปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพของกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ซึง่ จะมีสว่ นช่วย
ยกระดับให้อาชีพมัคคุเทศก์เป็นสภาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองในทางกฎหมายจะสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้มีผู้สนใจประกอบอาชีพมัคคุเทศก์มากขึ้น
๒. เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ
ต�ำรวจท่องเที่ยว และกรมการท่องเที่ยว บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องกับ
กลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทไี่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีพฤติกรรมหลอกลวงนักท่องเทีย่ ว
การแต่งกายไม่สุภาพและไม่ติดบัตรขณะปฏิบัติงาน และชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพ
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มัคคุเทศก์ในประเทศไทย รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับการบังคับใช้
ทางกฎหมายด้วย เนื่องจากพบว่ายังมีการกระท�ำความผิดในกรณีต่าง ๆ ข้างต้นเป็นระยะ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก
๓. เสนอแนะให้กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์และการทดสอบ
ความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
๓.๑ ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ โดยการเพิม่ ชัว่ โมงการปฏิบตั งิ าน
ในสถานที่จริง หัวข้อวิชาความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการสาธารณสุขเบื้องต้น หัวข้อ
วิชาการดูแลความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และหัวข้อวิชาการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น
๓.๒ ก�ำหนดมาตรการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและการทดสอบ
ความรู้ความสามารถผู้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์การทดสอบความรู้และความสามารถ และให้มี
การประกาศรับรองสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานการอบรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บริษัทน�ำเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่ออาชีพมัคคุเทศก์ในระดับที่สูงขึ้น
๔. เสนอแนะให้มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและระดับจังหวัดประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้กลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์และผูป้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วเข้ามามีสว่ นร่วม เพือ่ ให้การแก้ปญ
ั หามีประสิทธิภาพ
และลดช่องว่างของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์หลายด้านอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 และ
รูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรม
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ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาสร้างรายได้ให้ประเทศไทยอีกครั้ง รัฐบาล
จึงได้ด�ำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโครงการน�ำร่องในการ
เปิดประเทศ ดังนั้น รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงนี้จะเป็นข้อมูลหนึ่งส�ำหรับหน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องจะสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของ
ประเทศไทยเพื่อให้ก้าวทันความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
๕. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการแก้ ไขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนจาก
รถจักรยานยนต์ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องขององค์การสหประชาชาติที่ให้ทุกประเทศ
สมาชิกให้ความส�ำคัญและยกระดับการแก้ปญ
ั หาด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระส�ำคัญ
ตามกรอบปฏิ ญ ญามอสโกซึ่ ง ก� ำ หนดให้ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็ น ทศวรรษ
แห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนน และปฏิญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยเรื่อง
ความปลอดภัยบนท้องถนนที่ให้ประเทศสมาชิกมีเป้าหมายลดปริมาณการเสียชีวิตและ
การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนลงร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ตลอดจนทีป่ ระชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ขอให้ผนู้ ำ� และรัฐบาลทุกประเทศยกระดับให้ความส�ำคัญ
และจริงจังกับความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยจึงได้ออกนโยบายและ
มาตรการของรัฐด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยมี
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย กระทรวง
มหาดไทย ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ด�ำเนินมาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และความพิการจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้มีความส�ำคัญต่อชีวิต
และสวัสดิภาพของประชาชน จึงได้จัดท�ำรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินและข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากเมาแล้วขับ เมื่อวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานดังกล่าวเป็นกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า  “การสวมหมวก
นิรภัย” เป็นอีกข้อหนึง่ ที่ถกู ละเลยการปฏิบตั ิ ทัง้ ทีเ่ ป็นมาตรการส�ำคัญที่ชว่ ยลดความเสี่ยง
การเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี จึงเห็นชอบให้
แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อจัดท�ำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเท็จจริง
เชิงประจักษ์จากข่าว บทความ งานวิจยั และรายงานขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษามาตรการ
และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐไทย และตัวอย่างของรัฐ
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และสิงคโปร์ ซึ่งพบข้อเท็จจริงว่า สาเหตุหลัก
ที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในสังคมไทย คือ ผู้ขับขี่ขาดจิตส�ำนึกในความปลอดภัยและ
วินยั จราจร มาตรการทางกฎหมายจึงจะเป็นกลไกส�ำคัญประการหนึง่ ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนได้
จากการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มขี อ้ เสนอ
แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนชดเชยผู้ประสบอุบัติเหตุที่สวมหมวกนิรภัย เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการสวมหมวกนิรภัยโดยอาจอยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยของ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลอดจนอาจ
ส่งเสริมให้กลไกการประกันภัยเป็นมาตรการเชิงป้องกันอุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้น เช่น การลด
เบี้ยประกันภัยส�ำหรับผู้สวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐาน การจัดสรรเงินประกันภัยเพื่อจัดท�ำ
การประกันภัยเชิงป้องกัน เป็นต้น และสามารถสรุปข้อเสนอแนะที่สามารถมีต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย ควรก�ำหนดให้มนี โยบายและมาตรการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระเร่งด่วนของทุกจังหวัด จัดตั้งคณะกรรมการระดับ
จังหวัด จากทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและประเมินผลทุกเดือน สร้างเครือข่าย
ประชาคม รณรงค์ สร้างความตระหนัก ตื่นตัวในการสวมหมวกนิรภัยผ่านกลไกการท�ำงาน
ของคณะท�ำงานสนับสนุนการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ปลูกฝังค่านิยม
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วินัยความปลอดภัยและการรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ
“สวมหมวก ใส่แมสก์” ให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์
๒. ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีในการจัดกิจกรรม
สร้างวัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้ด�ำเนินการได้ต่อเนื่องทั้งปี เช่น
การประกวด “ชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน” ระดมความคิดเห็นในชุมชน
ท�ำแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมความรู้ ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการป้องกันอุบตั เิ หตุในชุมชนร่วมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก�ำหนดให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จัดอบรมและกิจกรรมกับ
ผู้ปกครองให้เห็นความส�ำคัญในการสวมหมวกนิรภัยให้เด็กเล็ก และให้สรุปผล ประเมิน จัดท�ำ
ข้อเสนอแนะ มาตรการและแนวทางด�ำเนินงานต่าง ๆ ทุกไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดท�ำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงคมนาคม ให้เข้มงวดและบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด เร่งพิจารณาปรับแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เช่น ร่างระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อก�ำหนด
ให้ผกู้ ระท�ำผิดกฎจราจรและได้รบั ใบสัง่ ต้องเข้าอบรมทุกครัง้ ดังเช่นมาตรการในต่างประเทศ
อันจะเป็นการเพิม่ ความยุง่ ยากท�ำให้ผขู้ บั ขีห่ ลีกเลีย่ งการกระท�ำผิด การเร่งบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนด
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบันทึกคะแนน ตัดคะแนน คืนคะแนน และ
การเข้าอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการขับรถและวินยั จราจร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีม่ มี าตรการตัดคะแนน
ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ตามเงื่อนไขหนักเบาต่าง ๆ
ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เนือ่ งด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและ
มีบทลงโทษที่หนักขึ้นนี้ เชื่อว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจะมีความเกรงกลัวที่จะกระท�ำผิดกฎจราจร
ก่อให้เกิดลักษณะนิสัยรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนและมีวินัยจราจรที่ดีต่อไป
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๔. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ ควรปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกเรื่อง
ความปลอดภั ย บนถนนตั้ ง แต่ ใ นเด็ ก ปฐมวั ย หรื อ อนุ บ าลโดยการบรรจุ เ ป็ น หลั ก สู ต ร
ในโรงเรียน และพัฒนาหลักสูตรให้เข้าใจง่ายและสอดรับกับช่วงวัยต่าง ๆ บูรณาการ
การสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความตระหนักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้ปกครองและชุมชน ในเทศกาลและวันส�ำคัญของสถานศึกษาหรือชุมชนต่าง ๆ เช่น
โครงการ “หนูน้อยหัวดี” ในกิจกรรมวันเด็ก วันโรงเรียน หรือวันเทศกาลประจ�ำท้องถิ่น
เป็นต้น
๕. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) สอดแทรกความรูใ้ นบริการสาธารณสุขพืน้ ฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ศูนย์คณ
ุ ภาพ
ชีวติ ผูส้ งู อายุในชุมชน จัดท�ำสถิตจิ ำ� นวนผูเ้ สียชีวติ และผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน อบรม
ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
คนในชุมชนอย่างใกล้ชิดมากยิ่ง และติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๖. ข้อเสนอแนะต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ประสานความร่วมมือหรือออกประกาศกระทรวงฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการ
นายจ้าง ร่วมรณรงค์หรือออกมาตรการให้สถานประกอบการเป็นเขต “สวมหมวกนิรภัย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์กบั ลูกจ้างเรือ่ งกฎจราจรต่าง ๆ และความส�ำคัญ
ของการสวมหมวกนิรภัย
๗. ข้อเสนอแนะต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยสามารถน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้
บังคับกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การติดกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับผู้ไม่สวม
หมวกนิรภัย หรือเป็นหลักฐานในการตัดคะแนนผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ การใช้ระบบใบสั่ง
อิเล็กทรอนิกส์ การปรับให้คา่ ปรับความผิดทางจราจรสูงขึน้ อันจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผู้ขับขี่อย่างถาวรได้ต่อไป
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กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
อ�ำนวยความเป็นธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพโดยพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการแก้ ไขปั ญ หา
เรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดท�ำ
มาตรฐานเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็น ให้มีมาตรฐานกลาง ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

- ร้อยละความส�ำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรม ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๕๔.๙๗
ให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ในแต่ละปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของเรื่องร้องเรียนที่รับเข้าทั้งหมดในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยมีเรื่องร้องเรียนที่ต้องด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รวมเรือ่ งร้องเรียนจากปีกอ่ น) จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๔,๘๖๖ เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่แล้วเสร็จ ๒,๖๗๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๗
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ๒,๑๙๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๓

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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กลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากผู้ตรวจการแผ่นดิน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึงผ่านกลไกและวิธีการ รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และอ�ำนาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน การให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผ่าน
การด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

- ร้อยละของประชาชนทีเ่ ข้าถึงกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๓๕.๓๗
จากผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางการด�ำเนินกิจกรรมและ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ ฐานเทียบผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๗๐๔ เรื่อง

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากจ�ำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทีส่ ำ� นักงานฯ ด�ำเนินการในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ (การท�ำงานเชิงรุก) การดาวน์โหลดและ
ลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน “ผูต้ รวจการแผ่นดิน” ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละปีงบประมาณ
(เทียบจากปีที่ผ่านมา) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถิติด้านการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางการด�ำเนินกิจกรรมและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวม ๙๕๓ เรื่อง ดังนี้

๔ เรื่อง

๑.
๒.
๓.
๔.

อินเทอร์เน็ต จ�ำนวน ๕๐๐ เรื่อง
Call Center จ�ำนวน ๒๐ เรื่อง
Application จ�ำนวน ๔๒๙ เรื่อง
การเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน

นอกจากนัน้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารด�ำเนินงานผ่านช่องทาง Call
Center จ�ำนวน ๖,๓๑๓ สาย
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สรุปผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับและเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

๑. จ�ำนวนเรื่องที่ได้มีการเสนอแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ

๖ เรื่อง

๖ เรื่อง

๒. จ�ำนวนเรื่องที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

๕ เรื่อง

๕ เรื่อง

๓. ร้อยละความส�ำเร็จของการปฏิบตั งิ านด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรม ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ
ให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ ๖๐ ๕๔.๙๗
๔. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางการด�ำเนินกิจกรรม
และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ
๓๕.๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ทกุ ภาคส่วนและเพิม่ ความเชือ่ มัน่
ต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่
และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและทุกภาคส่วนมีความเชือ่ มัน่ ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความไม่เป็นธรรม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ชื่อตัวชี้วัด

แผน

- ร้อยละความส�ำเร็จในการส่งเสริม ร้อยละ ๙๐
ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ
และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ� ำ นวย
ความเป็นธรรมของผูต้ รวจการแผ่นดิน

ผล
๑. การรับรู้และความเข้าใจในบริการของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร้อยละ ๙๔.๒๗
๒. ความเชือ่ มัน่ ต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ของผู้ตรวจการแผ่นดินร้อยละ ๘๕.๐๐

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากคะแนนการประเมินระดับความรู้
ความเข้าใจเฉลี่ยของทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน) ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกประเภทของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องบทบาท หน้าที่และอ�ำนาจของ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน ผ่านช่องทางการสือ่ สารจากการด�ำเนินโครงการ / กิจกรรม ในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น ประชุม สัมมนา  เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ
โดยประมวลผลจากการด�ำเนินโครงการฯ ดังนี้
๑. โครงการ Ombudsman Care
๑.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จ�ำนวน ๒ ครั้ง
๑) วันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา 
๒) วันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดล�ำปาง
๑.๒ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ�ำนวน ๑ ครัง้
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา
๒. โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
๒.๑ โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน จ�ำนวน ๒ ครั้ง
๑) วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดล�ำปาง
๒) วั น ที่ ๒ และ ๖ กั น ยายน ๒๕๖๔ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดระยอง (ในรูปแบบ Hybrid Learning)
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๒.๒ โครงการเสริมความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน
- กิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดิน..นิติธรรม..น�ำสังคม จ�ำนวน ๑ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ภาครัฐ เอกชน
ประชาชน) ในการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
ความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรม
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

- จ�ำนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในการด�ำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ๕ เครือข่าย
(ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ
เครือข่ายเพิ่มขึ้นปีละ ๕ เครือข่าย)

ผล
เพิ่มขึ้น
๘ เครือข่าย

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากร้อยละของผูท้ เี่ ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ที่ส�ำนักงานด�ำเนินการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเป็นเครือข่ายหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน ๘ เครือข่าย ผลจาก
การด�ำเนินโครงการ ดังนี้
๑. เครือข่ายตามภารกิจผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๑ เครือข่าย
๑.๑ ความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญใน ๘ เรื่อง เพื่อบูรณาการการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้
ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองบุคคลและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อันเนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ให้ถูกต้อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ครบถ้วน และการคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ จึงได้ก�ำหนดกลไกในการ
คุม้ ครองดูแลเรือ่ งดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึง่ กลไกดังกล่าวมีความเกีย่ วพันกับหน้าที่
และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
มาตรา  ๕๑ ก�ำหนดให้บุคคลและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมอันเนือ่ งมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั หิ น้าที่ ตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องครบถ้วน มีสิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�ำเนินการ
และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
มาตรา ๒๑๓ ก�ำหนดให้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ โดยให้ยนื่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน เพือ่ กลัน่ กรองก่อนทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดินทีผ่ า่ นมา ได้พบปัญหา
ในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ประชาชนจ�ำนวนมากยังขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้ และยังขาดการรับรู้ถึงกลไกการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมและการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑
และมาตรา ๒๑๓ นอกจากนัน้ ยังพบว่าบุคลากรของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินส่วนหนึง่
ยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้กรอบและกลไก
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๒๑๓ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการด�ำเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรือ่ งใหม่ทกี่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และยังมิได้มแี นวทางทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั ริ ว่ มกันระหว่าง
ผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เห็นถึงปัญหา
และความส�ำคัญของเรื่องดังกล่าวเช่นกัน
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมและการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑
และมาตรา ๒๑๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ประสานความร่วมมือในการ
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ด�ำเนินงานภายใต้กรอบอ�ำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ช่องทางการใช้สิทธิให้กับประชาชน
เพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการร่วมมือ
ทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมี
กรอบความร่วมมือใน ๘ ด้าน ได้แก่ การจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ การใช้ชอ่ งทางประชาสัมพันธ์
การสัมมนาทางวิชาการ การวิจยั การบริหารจัดการคดีดว้ ยระบบงานคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
(E - Court) การเข้าร่วมประชุมระดับภูมภิ าคและระดับโลก การบริหารจัดการงบประมาณ
และงานอื่น ๆ ทางวิชาการ
๒. เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน ๗ เครือข่าย
๒.๑ กรมประชาสัมพันธ์ ซึง่ จะเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของผูต้ รวจการแผ่นดิน ช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน รวมถึงผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๒.๒ ส�ำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.) ซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่หน้าที่และอ�ำนาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๒.๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนรูปแบบจอ LCD และรูปแบบอื่น ๆ ผ่าน
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน จ�ำนวน ๕ เครือข่าย ดังนี้
๑) บริษัท บีเอ็นโอ กรุ๊ป จ�ำกัด ท�ำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ
LCD ตามสี่แยกการจราจร ณ กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา  และเทศบาลเมือง
หัวหิน จ�ำนวน ๑๕ แห่ง
๒) บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ในรูปแบบผ่านจอ LCD และติดตั้งป้ายไวนิล
รวมถึงจัดวางเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสถานีขนส่งทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๑๒๓ แห่ง
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๓) ส�ำนักงานจังหวัดทัว่ ประเทศในรูปแบบผ่านจอ LCD จ�ำนวน ๑๑๓ แห่ง
จ�ำนวน ๘๓ แห่ง

๔) เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีในรูปแบบป้ายไวนิล

๕) สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และสือ่ ออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน ๑๕๕ แห่ง
๓. เครือข่ายธรรมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน
๖ เครือข่าย
๓.๑ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต
- กิจกรรมขยายผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรม
ในสังคม (อ�ำเภอคุณธรรม) (ขยายผล ๖ ต�ำบล) เป็นการด�ำเนินการพัฒนาต�ำบลคุณธรรม
ของต�ำบลต่าง ๆ ในอ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน ๖ ต�ำบล ประกอบด้วย
ต�ำบลลาดบัวหลวง ต�ำบลหลักชัย ต�ำบลสามเมือง ต�ำบลสิงหนาท ต�ำบลคูส้ ลอด และต�ำบล
คลองพระยาบันลือ โดยเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ร่วมกันพัฒนาต�ำบลให้เป็นต�ำบลคุณธรรม โดยใช้แนวคิดแนวทางกระบวนการพัฒนา 
“พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวฒ
ั นธรรม)” ของต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาเป็นต้นแบบในการด�ำเนินงาน แต่ก็มีการปรับกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

- ระดับความร่วมมือในการด�ำเนินงาน ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล

ระดับ ๔

ระดับ ๓

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากการก�ำหนดระดับความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลเป็น ๕ ระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการและผ่านในระดับที่ ๑ บุคคล / องค์กรที่เข้าร่วม
กิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ส�ำนักงานจัดขึ้น ระดับที่ ๒ บุคคล / องค์กรที่เข้าร่วม
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กิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสมัครใจเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ระดับที่ ๓ บุคคล / องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมและเป็น
เครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลมีการด�ำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในท้องถิ่น และระดับ ๔ บุคคล / องค์กรร่วมด�ำเนินกิจกรรม / โครงการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
เป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลในอนาคต แต่ผลการด�ำเนินงานยังอยู่ในระดับที่ ๓ บุคคล /
องค์กรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมและเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลมีการด�ำเนินกิจกรรม
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในท้องถิ่น
โดยมีรายละเอียดผลการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
๑. ผลการด�ำเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพือ่ ต่อต้านการทุจริต “พระยาบันลือ
ต�ำบลคุณธรรม (พหุวฒ
ั นธรรม)” โดยได้กำ� หนดการด�ำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ได้แก่
๑.๑ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ
“พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ของหน่วยงานเครือข่ายหมู่บ้านคุณธรรม
จ�ำนวน ๗ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนตาช้าง หมู่ที่ ๒ บ้านปากคูตาฉัตร หมู่ที่ ๓ บ้านหาดทราย
หมู ่ ที่ ๔ บ้ า นล� ำ กะลา  หมู ่ ที่ ๕ บ้ า นสี่ แ ยก หมู ่ ที่ ๖ บ้ า นคู ต าฉั ต ร และหมู ่ ที่ ๗
บ้านหนองสองห้อง ในวันจันทร์ที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ และวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๒ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ตดิ ตามการขับเคลือ่ นโครงการ “พระยาบันลือ
ต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ของหน่วยงานเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จ�ำนวน ๘ เครือข่าย
ดังนี้ ๑) โรงเรียนวัดบันลือธรรม “ล�ำกะประชารัฐ” ๒) โรงเรียนรุ่งวิทยา (ประชาอุปถัมภ์)
๓) โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ๔) โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
๕) โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) ๖) โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ๗) องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพระยาบันลือ และ ๘) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�ำเภอลาดบัวหลวง
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๑.๓ ประชุมแผนการขับเคลื่อนโครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม
(พหุวัฒนธรรม)” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้าประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในต�ำบลพระยาบันลือ เพื่อเสริมหนุนกิจกรรมส่งเสริมความดีตามโครงการ
“พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพระยาบันลือ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระยาบันลือ ช่วงบ่ายประชุม
หารือการจัดเวที “รับฟังความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมของอิหม่ามในการด�ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความดีในต�ำบลพระยาบันลือ” ตามโครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม
(พหุวัฒนธรรม)” ร่วมกับนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ มัสยิดอะมะดียะห์ (โดมเอียง) ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๕ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินประชุมการขับเคลือ่ นโครงการ “พระยาบันลือ
ต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ร่วมกับผู้น�ำทางศาสนา  (อิสลาม และพุทธ) ในต�ำบล
พระยาบันลือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทัง้ นี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีกิจกรรมด�ำเนินการ ดังนี้
๑) การประสานงานไปยังนายอ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพือ่ ชีแ้ จงทีม่ า และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์ในการขอข้อมูลพืน้ ฐาน
ของอ�ำเภอลาดบัวหลวง ได้แก่ รายชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรประสานงาน หมูบ่ า้ นของแต่ละต�ำบล
หน่วยงานราชการของแต่ละต�ำบล และโรงเรียนทั้งหมดของแต่ละต�ำบล เป็นต้น เพื่อจะได้
น�ำข้อมูลทัง้ หมดมาวางแผน และรูปแบบ ในการด�ำเนินโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันต่อไป
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๒) ผลิตสือ่ เช่น แผ่นพับน�ำเสนอโครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม
(พหุวัฒนธรรม)” หนังสือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  เพื่อน�ำส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
ต�ำบล (๖ ต�ำบล) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ต่อไป
๓) น�ำสือ่ เผยแพร่เพือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม
(พหุวัฒนธรรม)” ได้แก่ แผ่นพับแนะน�ำ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรมฯ” ซึ่งเป็นต้นแบบ
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ขยายผลกิจกรรม “ต�ำบลคุณธรรม” ใน ๖ ต�ำบล ในอ�ำเภอลาดบัวหลวง เพือ่ ให้เกิดเป้าหมาย
สู่การเป็น “อ�ำเภอคุณธรรม”ต่อไป
๔) ติดตามความก้าวหน้า ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และให้กำ� ลังใจในการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในต�ำบลพระยาบันลือ ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (กลุม่ ไลน์ “พระยาบันลือ
ต�ำบลคุณธรรมฯ) โดยส�ำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม)
ได้รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวไว้ เพือ่ จะได้นำ� ไปใช้ประกอบการ
วางแผนปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในการด�ำเนินโครงการฯ ต่อไป
๕) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
และแนวทางการขยายผล “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ไปสู่ “อ�ำเภอ
ลาดบัวหลวงอ�ำเภอคุณธรรม” ให้กบั หมูบ่ า้ น และองค์กรทุกแห่งในอ�ำเภอลาดบัวหลวง คือ
๑) ต�ำบลลาดบัวหลวง ๒) ต�ำบลหลักชัย ๓) ต�ำบลสิงหนาท ๔) ต�ำบลสามเมือง ๕) ต�ำบล
คู้สลอด ๖) ต�ำบลคลองพระยาบันลือ ๗) ต�ำบลพระยาบันลือ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
ณ หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดงานดังกล่าว
ยึดหลักให้เป็นไปตามพระราชก�ำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
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๒. ผลการด�ำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายธรรมาภิบาล เพือ่ เสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม กิจกรรมเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรม
ในสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) การจัดกิจกรรมตามภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยมีบคุ คล / องค์กรร่วมด�ำเนินกิจกรรม / โครงการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน ๘๐ คน จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๐ หน่วยงาน โดยเป็นเครือข่ายใหม่ จ�ำนวน ๒๖ หน่วยงาน และ
เครือข่ายเดิมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๔ หน่วยงาน
๒) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019 (COVID - 19) ได้ปรับให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“เครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินเพือ่ ความเป็นธรรมในสังคม รุน่ ที่ ๒” ในรูปแบบออนไลน์ผา่ น
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings และ Facebook live ในลักษณะกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นและให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ งึ ปัญหา และหาทางออกร่วมกัน
ทั้งนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบเกียรติบัตรและป้ายประชาสัมพันธ์ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินและช่องทางการร้องเรียนให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีส่ มัครใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเป็นเครือข่ายกับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เครือข่ายน�ำองค์ความรู้
ทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินกิจกรรมไปด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่ และอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน ตลอดจนแนะน�ำช่องทางในการร้องเรียน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่อไป
ทั้งนี้ กิจกรรมเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รุ่นที่ ๒
ซึง่ เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินให้ความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอด
เครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินให้มคี วามเข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลในท้องถิน่
สนับสนุนการท�ำงานให้กับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนมายังส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลแม่ริม จังหวัดล�ำพูน เป็นต้น
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๓. ผลการด�ำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายธรรมาภิบาล เพือ่ เสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม กิจกรรมติดตามการขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลของเครือข่ายผูต้ รวจการ
แผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) การจัดกิจกรรมตามภารกิจด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยมีบคุ คล / องค์กรร่วมด�ำเนินกิจกรรม / โครงการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
ระดับท้องถิ่นและชุมชน ได้แก่ ส�ำนักงานจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร และส�ำนักงานเทศบาลนครสกลนคร มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ
ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้น�ำองค์กรภาคเอกชน ผู้น�ำชุมชน และกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๖๔ คน
๒) การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หน้าที่และ
อ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเสวนา  เรื่อง “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินกับ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษาและพัฒนาต่อยอดเครือข่ายผูต้ รวจการ
แผ่นดินให้มีความเข้มแข็ง และช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่าย โดยมุ่งเน้น
ให้เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเตรียม
ความพร้อมในการเป็นต้นแบบขยายเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินให้ครอบคลุม ในแต่ละ
พื้นที่
ทัง้ นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และส�ำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ด�ำเนินการขยายผลจัดกิจกรรม
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในจังหวัดสกลนคร เผยแพร่หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการประชุมต่าง ๆ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
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กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเป็นกลไก
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของประเทศคู่ภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

- จ�ำนวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือการจัดท�ำ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้มีการลงนาม

๒ MOU

๑ MOU
๕ กิจกรรม

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากจ�ำนวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ หรือการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทีไ่ ด้มกี ารลงนาม โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๑ ฉบับ คือ
การลงนามบันทึกเจตนารมณ์ว่าด้วยการก่อตั้งเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF)
๒. กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ๕ กิจกรรม คือ
๑) การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศในหัวข้อ “โควิด 19 และผูต้ รวจการแผ่นดิน – ความท้าทายต่อสถานการณ์
โรคระบาด (COVID - 19 and the Ombudsperson: Rising to the Challenge of
a Pandemic)” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒) การเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ข้อมติสหประชาชาติว่าด้วย
บทบาทองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลีย่ ”การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) และศูนย์วิจัยผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่ ง แอฟริ กั น (African Ombudsman Research Centre (AORC)) เมื่ อ วั น ที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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๓) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุม่ ภูมภิ าคเอเชียของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔) การเข้าร่วมสัมมนา  ในหัวข้อ “การสอบสวนเชิงระบบ” (Systemic
Investigations) จัดโดย ศูนย์วจิ ยั ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งแอฟริกนั (African Ombudsman
Research Centre (AORC)) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
๕) การด�ำเนินการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่ง Asian Regional Director
ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (กรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๖๔)
ชื่อตัวชี้วัด
- จ�ำนวนกิจกรรมความร่วมมือที่มีการปฏิบัติภายใต้กรอบ MOU

แผน

ผล

๔ กิจกรรม ๗ กิจกรรม

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ลงนามไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น
๗ กิจกรรม จาก ๘ MOU ดังนี้
๑. การด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศคูภ่ าคี MOU ครบทัง้ ๘ ประเทศ (ประเทศ
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น)
จ�ำนวน ๑ กิจกรรม
		 กิจกรรมที่ ๑ การจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “บทบาทของผูต้ รวจการ
แผ่นดินระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา  2019” ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีฝ่ายบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(IOI) และประเทศคู่ภาคี MOU ครบทั้ง ๘ ประเทศ เข้าร่วมดังต่อไปนี้
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(๑) ตอบรับเป็นวิทยากร คือ
-

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการบริหารแห่งประเทศญี่ปุ่น

(๒) เข้าร่วมการสัมมนา คือ
สาธารณรัฐเกาหลี

- คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมสิทธิทางพลเมืองแห่ง
- คณะกรรมการตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการด�ำเนินกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นนี้ จึงนับได้ว่าเป็นกิจกรรม
ความร่วมมือที่มีการปฏิบัติภายใต้กรอบ MOU กับประเทศภาคีทุกประเทศพร้อมกัน
๒. กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน จ�ำนวน ๒ กิจกรรม
		 กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินบันทึกเทป
การบรรยายแลกเปลีย่ นประสบการณ์หวั ข้อ “หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID 19)” (National
Human Rights Institutions During the COVID - 19 Pandemic) ตามค�ำกราบเรียนเชิญ
ของผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เพือ่ ใช้เผยแพร่ในงานสัมมนานานาชาติ
ผ่านระบบ Videoconference เรื่อง “Digitalization of the Ombudsman’s activities :
innovative mechanisms for ensuring and protecting human rights and
freedoms” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
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		 กิจกรรมที่ ๒ การเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติผา่ นระบบ Video conference
เรื่อง “Digitalization of the Ombudsman’s activities: innovative mechanisms
for ensuring and protecting human rights and freedoms” ซึ่งจัดโดย ผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยประธานผูต้ รวจการ
แผ่ น ดิ น บรรยายหั ว ข้ อ “หน่ ว ยงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นช่ ว งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019” (National Human Rights Institutions
During the COVID - 19 Pandemic)
๓. กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งประเทศนิวซีแลนด์ จ�ำนวน ๓ กิจกรรม
		
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมคณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิคระดับเจ้าหน้าที่ (Joint
Technical Working Group) กับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งนิวซีแลนด์ผ่านระบบ
ออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
		
กิจกรรมที่ ๒ การเข้าร่วมสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar) เพือ่ แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ จัดโดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ หัวข้อ “OPCAT
Prison Inspection Practice” (แนวปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบทัณฑสถานตามพิธสี ารเลือกรับ
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการกระท�ำอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
		
กิจกรรมที่ ๓ การเข้าร่วมสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar) เพือ่ แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ จัดโดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ หัวข้อ “Making
Disability Rights Real in a Pandemic” (การส่งเสริมสิทธิของผู้พิการท่ามกลาง
วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา 2019) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
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๔. กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NCS) จ�ำนวน ๑ กิจกรรม คือ การส่งพนักงาน จ�ำนวน ๓ ราย
เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Seminar on Anti - Corruption for Belt and Road
Countries” จัดโดย วิทยาลัยการตรวจสอบวินัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China
Academy of Discipline Inspection and Supervision: CADIS) ระหว่างวันที่
๒๙ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นธรรมแก่สังคม
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

๑. ร้อยละความส�ำเร็จในการส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นต่อการอ�ำนวย
ความเป็นธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ร้อยละ ๙๐ ๑. ความรู้ความเข้าใจหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้อยละ ๙๔.๒๗
๒. ความเชื่อมั่นต่อการอ�ำนวย
ความเป็นธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร้อยละ ๘๕.๐๐

๒. จ�ำนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในการ
ด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

๕ เครือข่าย

๘ เครือข่าย

๓. ระดับความร่วมมือในการด�ำเนินงาน ไม่น้อยกว่า  ระดับ ๓ บุคคล / องค์กรที่เข้าร่วม
ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ร้อยละ ๖๐ กิจกรรมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลมีการด�ำเนินกิจกรรม
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในท้องถิ่น
๔. จ�ำนวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ หรือการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ที่ได้มีการลงนาม  
๕. จ�ำนวนกิจกรรมความร่วมมือที่มี
การปฏิบัติภายใต้กรอบ MOU
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๒ MOU

๑ MOU  และ ๕ กิจกรรม

๔ กิจกรรม

๗ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรูเ้ พือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลความรู้
การพัฒนางานด้านวิชาการ การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูข้ องบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั หน่วยงาน
ภายนอก
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

- ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
ส�ำนักงาน

ระดับ ๔

ระดับ ๔

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ เพื่อรวบรวมจัดท�ำฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูแ้ ก่บคุ ลากรอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
การน�ำความรูแ้ ละแหล่งข้อมูลไปใช้ตามภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการตามเป้าหมายในระดับที่ ๔ ติดตามเพื่อปรับปรุงการน�ำ
องค์ความรู้ไปใช้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
๑. พัฒนาปรับปรุงคลังความรู้ (KM) และน�ำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นการด�ำเนินการจัดการความรู้ในมิติของความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
๒. เผยแพร่และน�ำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ของส�ำนักงานฯ รวมถึงบทความวิชาการ
และบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารฯ ในรูปแบบดิจทิ ลั ผ่านเว็บไซต์สถาบันผูต้ รวจการ
แผ่นดินศึกษาและในระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ
๓. วารสารผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพ สาขามนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในระดับที่ ๒ จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย มีระยะการรับรองถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
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๔. กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
๔.๑ การปรับปรุงห้องพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ ส�ำนักงานผูต้ รวจการ

แผ่นดิน
(อาคาร C)

๔.๒ การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

๕. กิจกรรมการเผยแพร่เรือ่ งทีน่ า่ สนใจบนเว็บไซต์สถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินศึกษา 
โดยจัดท�ำ pop - up เรื่องที่น่าสนใจเดือนละ ๑ เรื่อง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินศึกษา เช่น
- การแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์
- การบริหารจัดการวัคซีน
- ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะภาครัฐเร่งหาและกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการวัคซีน
- ผู้ตรวจการแผ่นดินแนะตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่มีประสิทธิภาพโดยเร็ว
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการงานของส�ำนักงาน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการงานของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และอ�ำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการพัฒนา
และยกระดับการด�ำเนินงานขององค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงาน
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

- ระดับความส�ำเร็จของการบริหารจัดการ และการยกระดับองค์กร

ระดับ ๔

ระดับ ๔
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รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากความส�ำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระเบียบ กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานให้สอดรับกับภารกิจ พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และเพือ่ ยกระดับองค์กรไปสูม่ าตรฐานสากล ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คือ
ระดับ ๔ จัดท�ำแนวทางปรับปรุงการด�ำเนินการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาการบริหารองค์กรตามแนวทาง PMQA
การจัดท�ำแนวทางการปรับปรุงการด�ำเนินการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบระบบบริหารจัดการงานขององค์กรผู้ตรวจการ
แผ่นดิน การพัฒนางานตามมาตรฐาน ITA การด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์ขององค์กรโปร่งใส
การจัดท�ำและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ การด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามสายงาน และระดับต�ำแหน่ง เป็นต้น
๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการประเมิน ITA ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับคะแนน ๙๐.๔๔
ระดับ A อันดับที่ ๓ ของกลุ่มองค์กรอิสระ
๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบระบบบริหารจัดการงานขององค์กร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ด�ำเนินการปรับปรุงและยกร่างระเบียบที่ประกาศใช้บังคับแล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น
๑๙ ฉบับ ได้แก่
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๑) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยรถส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและ
ขอบเขตหน้าทีข่ องส่วนงานในส�ำนักและสถาบันของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้รถเพื่องาน
สวัสดิการของบุคลากรของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๕) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๖) ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานด้วยวิธีการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓
๗) ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนต�ำแหน่ง และย้ายพนักงานประเภทบริหาร และประเภทอ�ำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓
๘) ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๙) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยเครือ่ งแบบและการแต่งเครือ่ งแบบของ
พนักงานและลูกจ้างส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑) ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒) ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓) ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบรรจุ
และแต่งตั้งผู้พ้นสภาพความเป็นพนักงานกลับเข้าเป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการลาออกจากงานของพนักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑๕) ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการด�ำเนินการทางวินยั และ
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๖) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗) ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ค�ำร้องทุกข์ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๘) ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๙) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔.๑ โครงการการจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรือ่ ง การเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
๑) เก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินโครงการฯ
ระดับจังหวัด โดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และแบบสอบถามแบบ Google Form
และได้บันทึกข้อมูลในโปรแกรมส�ำหรับประมวลผลทางสถิติเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น
๗๖ จังหวัด
๒) เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในกลุม่ ตัวอย่าง
๑๐๑ คน จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน ๔๐๒ คน และได้บันทึก
ข้อมูลในโปรแกรมส�ำหรับประมวลผลทางสถิติเรียบร้อยแล้ว
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ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดท�ำสรุปผลในส่วนของมิติการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
โครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรี
๔.๒ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต : โครงการ “พระยาบันลือ
ต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”
- ด�ำเนินการประเมินผลระหว่างด�ำเนินโครงการฯ รอบที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว
โดยผลการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๑๕ ในส่วนของตัวชี้วัดร้อยละ ๔๘ ของประชาชน
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมค่านิยมสุจริต (ตามแผนบูรณาการฯ) ผลพบว่า ร้อยละ ๗๘.๐๒ ของประชาชน
มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
๕. การจัดท�ำการบริหารความเสีย่ งของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีค�ำสั่งที่ ๒๕๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และได้มกี ารประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ คัดเลือกโครงการทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงและท�ำการ
ปรับและลดความเสี่ยง จ�ำนวน ๔ โครงการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑) โครงการการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ ตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ กิจกรรมการจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
๒) โครงการ Ombudsman Care กิจกรรมส่งเสริมสิทธิการร้องเรียน
ตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการเรื่องร้องเรียน
๓) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพือ่ ต่อต้านการทุจริต (พระยาบันลือต�ำบล
คุณธรรม (พหุวัฒนธรรม))
๔) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบระบบบริหารจัดการงานขององค์กร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๖. โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และได้เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบและถือปฏิบัติ
๗. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๑) มติทปี่ ระชุมผูต้ รวจการแผ่นดิน ครัง้ ที่ ๑๒ / ๒๕๖๔ เมือ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๔ เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการปรับขยายระยะเวลาของกระบวนการและขั้นตอนการด�ำเนินการ
โดยให้สำ� นัก / สถาบัน / หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องน�ำนโยบายกรอบแนวความคิดในการพัฒนางานของ
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปด�ำเนินการในการจัดท�ำ
รายละเอียดร่างแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
๒) ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว
๘. โครงการองค์กรโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนา
เป็นองค์กรโปร่งใส เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในด้วยความโปร่งใส
สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กรโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึง่ แบ่งออกเป็น
๔ หมวด ได้ แ ก่ ๑) ความพร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบ ๒) นิ ติ ธ รรม ๓) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
๔) ความซื่อตรง ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินโครงการองค์กร
โปร่งใส ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ปัจจุบันส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ด�ำเนินการประกาศเจตนารมณ์ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ
และแจ้งเวียนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญในแต่ละด้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง
บุคลากรแต่ละสายงานและระดับต�ำแหน่งได้รับการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ให้พร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ�ำนาจที่เปลี่ยนแปลง และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๕
ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด

ผล
ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพผ่าน
ช่องทางการเรียนรู้ การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณเทียบกับบุคลากร
ทั้งหมด (การอบรมความรู้เฉพาะด้าน การอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การอบรมภาษา
อังกฤษเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น) เกิดการเรียนรู้และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยประเมินจากหลักสูตรต่าง ๆ จ�ำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตร “การพัฒนาทักษะและเพิม่ พูนประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนา
ด้านจิตวิทยาของเจ้าหน้าที่ส�ำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน” ผลการประเมิน ร้อยละ ๑๐๐
๑.๑ หัวข้อการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประกอบด้วย
     

๑.๑.๑ ทักษะการให้บริการพร้อมกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

     
๑.๑.๒ จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารเทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ
ในภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต
     
๑.๑.๓ การปฏิบัติตนเพื่อเตรียมรับมือกับความเครียด ความซึมเศร้า
ของตนเองและกับผู้ร้องเรียน
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๑.๑.๔ การแลกเปลีย่ นพูดคุยเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความตึงเครียด
ในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่สอบสวน
     

๑.๑.๕ ศึกษาดูงานสายด่วน ๑๙๑ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

๒. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English for Office Workers)
ผลการประเมิน ร้อยละ ๑๐๐
๒.๑ หัวข้อการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย
     
๒.๑.๑ หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ส�ำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๓๐ ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา ดังนี้   
-

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูง
การสื่อสารขั้นสูงส�ำหรับการประชุมในเวทีนานาชาติ
การน�ำเสนอในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ
การเจรจาต่อรองและประสานประโยชน์ขั้นสูง
ข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับประเทศไทย

     
๒.๑.๒ หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ส�ำหรับผู้บริหารส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๒๐ ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา ดังนี้
-

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูง
การสื่อสารขั้นสูงส�ำหรับการประชุมในเวทีนานาชาติ
การน�ำเสนอในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ
ข่าวสาร และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับประเทศไทย

๓. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผลการประเมิน ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑ หัวข้อฝึกอบรม ประกอบด้วย
     
๓.๑.๑ การพบปะผู้บริหาร
     
๓.๑.๒ ภารกิจของส�ำนักต่าง ๆ เป็นการบรรยายถึงภารกิจหน้าที่ของ
แต่ละส�ำนักโดยผู้อ�ำนวยการส�ำนักหรือผู้แทน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๓.๑.๓ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
     
๓.๑.๔ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๔. หลักสูตร “การพัฒนาทักษะเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล” รุ่นที่ ๑ และ
รุ่นที่ ๒ ผลการประเมิน ร้อยละ ๑๐๐
๔.๑ หลักสูตรการน�ำเสนอผลงานด้วย Microsoft PowerPoint แบบมืออาชีพ
     
- หัวข้อฝึกอบรม ประกอบด้วยการน�ำเสนอผลงานด้วย Microsoft
PowerPoint แบบมืออาชีพ
๔.๒ กิจกรรมการพัฒนาทักษะเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
     
- หัวข้อฝึกอบรม ได้แก่ การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่
รัฐบาลดิจิทัล  การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล Open Data  และ Big Data
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

- จ�ำนวนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุน ๒ ระบบย่อย
การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน

ผล
๗ ระบบย่อย

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากการจัดท�ำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ และมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ๔.๐ โดยการใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ค วามปลอดภั ย เพื่ อ รั ก ษา
ความมั่นคงด้านข้อมูล ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๗ ระบบย่อย  ได้แก่
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๑. โปรแกรมแผนการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
    ๒. โปรแกรมการควบคุมแฟ้มเรื่องร้องเรียน
    ๓. การปรับปรุงระบบสารสนเทศเรื่องรูปแบบหนังสือภายนอกของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๖๓
    ๔. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน (Complaint and Investigation
Management (CIM)) และระบบส�ำนักงานอัตโนมัติในการออกเลขหนังสือภายในและ
ภายนอกของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ตามระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดแบ่ง
ส่วนงานและขอบเขตหน้าทีข่ องส่วนงานในส�ำนักและสถาบันของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๓
  
๕. ระบบประเมินพนักงานขับรถยนต์ออนไลน์
  
๖. ระบบบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์
  
๗. ปรับปรุงรายงานการรับสายของ ระบบ Call Center
สรุปผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นธรรมแก่สังคม
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

๑. ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาและบริหาร
จัดการองค์ความรู้ของส�ำนักงาน

ระดับ ๔

ระดับ ๔ ติดตามเพื่อปรับปรุง
การน�ำองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้

๒. ระดับความส�ำเร็จของการบริหารจัดการ
และการยกระดับองค์กร

ระดับ ๔

ระดับ ๔ จัดท�ำแนวทางปรับปรุง
การด�ำเนินการพัฒนาองค์กรตาม
หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ

๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
ร้อยละ ๙๕
ศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด

ร้อยละ ๑๐๐

๔. จ�ำนวนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี
๒
ดิจทิ ลั ทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ระบบย่อย

๗ ระบบย่อย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการตามเป้าหมายและตัวชีว้ ดั
ของแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ทีก่ ำ� หนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นส่วนใหญ่
มีเพียง ๒ ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุส�ำคัญที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานและได้มีแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงในการด�ำเนินงานในปีต่อไป สรุปได้ดังนี้
๑. ตัวชีว้ ดั เรือ่ ง ร้อยละความส�ำเร็จของการปฏิบตั งิ านด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ส่งผลให้
การด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
๑. เรือ่ งร้องเรียนแต่ละเรือ่ งมีขนั้ ตอนและกระบวนการด�ำเนินงานตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด รวมถึงระดับความยาก - ง่ายของเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
ที่แตกต่างกัน
๒. จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนทีร่ บั เข้าไว้พจิ ารณาด�ำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ
มีแนวโน้มว่าเรื่องร้องเรียนรับเข้าในแต่ละปีมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
๓. ความไม่สมดุลระหว่างอัตราการเพิ่มขึ้นของเรื่องร้องเรียนและอัตราการเพิ่มขึ้น
ของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๓ ปรากฏผลว่า จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน
ทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินต้องด�ำเนินการในแต่ละปีมแี นวโน้มทีส่ งู ขึน้ ตลอด โดยมีอตั รา
การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ ๑๗.๘๙ ในขณะเดียวกันส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้มีการเพิ่มจ�ำนวนของเจ้าหน้าที่สอบสวน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
๑๒.๙๑ จะเห็นได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
มากกว่าอัตราการเปลีย่ นแปลงของจ�ำนวนเจ้าหน้าทีส่ อบสวน นอกจากนัน้ สัดส่วนเรือ่ งร้องเรียน
ที่เจ้าหน้าที่สามารถยุติได้ (เรื่อง / คน) ลดลงตามล�ำดับ และพบว่าในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีคา่ เฉลีย่ ของสัดส่วนเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ามารถยุตไิ ด้ จ�ำนวน
๒๓ เรื่อง / คน สาเหตุหนึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากการด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
ตามค�ำร้องเรียนที่มีกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น
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๔. ภาระงานของเจ้าหน้าทีส่ อบสวนทีไ่ ด้รบั มอบหมายงานมีจำ� นวนมาก นอกเหนือ
จากภารกิจหลักในการท�ำส�ำนวนเรื่องร้องเรียนรายกรณี (Case by Case) โดยเฉพาะ
ตามภารกิจผู้ตรวจการแผ่นดินที่ส�ำคัญ คือ
๔.๑ การด� ำ เนิ น งานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาในเชิ ง ระบบ
ซึง่ การด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ แก้ไขปัญหาในเชิงระบบและการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
รายกรณี (Case by Case) ใช้ทกั ษะในการด�ำเนินงานทีแ่ ตกต่างกัน เรือ่ งร้องเรียนเชิงระบบ
จ�ำเป็นต้องมีระยะเวลาในการศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล หลักฐานทั้งในรูปแบบการ
แสวงหาข้อเท็จจริง และรูปแบบองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงการวิเคราะห์ ประมวลผล
ซึง่ ต้องมีเจ้าหน้าทีใ่ นการท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะและใช้ระยะเวลาอย่างมากเพือ่ ด�ำเนินการดังกล่าว
๔.๒ การติดตามผลค�ำวินิจฉัยที่ได้มีข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงาน
ในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้กบั ประชาชนด้วย ซึง่ ถือเป็นภาระงาน
ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีจ�ำนวน
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
๕. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน ดังนี้
๕.๑ ท�ำให้การประสานงานเกีย่ วกับการส่งเอกสารเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงานเกิดความล่าช้า  และมีความจ�ำเป็นต้องส่ง
เอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ่อยครั้ง แต่การแจ้งอีเมลทางโทรศัพท์อาจมี
ความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจท�ำให้ไม่ได้รับเอกสารหลักฐานจากผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงาน
๕.๒ การประสานงานระหว่างผูร้ อ้ งเรียนเพือ่ ขอข้อมูลเบือ้ งต้นหลายครัง้
ไม่ตอบรับ ประกอบกับการประสานงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลายครั้งไม่ได้รับข้อมูลโดยเร็ว
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ปฏิบัติต้องออกปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ส�ำนักงาน และ
การชีแ้ จงของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งร้องเรียนบางเรือ่ งไม่มคี วามชัดเจน ไม่ครบทุกประเด็น
การขอข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ / โทรสารอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติในบางเรื่อง
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จึงจ�ำเป็นต้องขอให้ชี้แจงเป็นหนังสือในระดับหน่วยงาน ท�ำให้กระบวนการพิจารณาเพื่อ
เสนอวินิจฉัยต้องใช้เวลามากขึ้น
แนวทางการแก้ไข
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ตระหนักถึงปัญหา / อุปสรรคข้างต้น ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. น�ำการจัดประเภทความยาก – ง่าย มาใช้ในการปฏิบัติเพื่อมอบหมายส�ำนวน
เรื่องร้องเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ
๒. ก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำค�ำวินจิ ฉัย เพือ่ เป็นตัวแบบและสร้างมาตรฐานในการ
จัดท�ำค�ำวินิจฉัยให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
๓. จัดท�ำฐานข้อมูลค�ำวินจิ ฉัยในระบบบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน (Complaint and Investigation Management : CIM) ให้สามารถสืบค้นได้โดยง่าย
เพื่อเป็นประโยชน์ในการท�ำส�ำนวนเรื่องร้องเรียน
๔.   วิเคราะห์แผนอัตราก�ำลังทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวโน้มจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่สูงขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละดับในการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเภท เพื่อให้สามารถ
ก�ำหนดอัตราก�ำลังและการมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
๕. ศึกษาและวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางในการจัดตัง้ กลุม่ งานติดตามค�ำวินจิ ฉัย
และกลุ่มงานเรื่องร้องเรียนเชิงระบบเป็นการเฉพาะ
อนึ่ง แม้ว่าร้อยละความส�ำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ให้กบั ประชาชนให้มคี วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จะไม่บรรลุเป้าหมาย แต่สำ� นักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินก็คำ� นึงถึงผลสัมฤทธิส์ ำ� คัญตามภารกิจของผูต้ รวจการแผ่นดินทีจ่ ะสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพการด�ำเนินงานในลักษณะของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ
และการจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ิ
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ให้ถกู ต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ สามารถด�ำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้ข้อจ�ำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)
๒. ตัวชีว้ ดั เรือ่ ง ระดับความร่วมมือในการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
เพือ่ ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมผูต้ รวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพือ่ ความเป็นธรรม
ในสังคม “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวฒั นธรรม)” เพือ่ ติดตามและเสริมหนุนการขับเคลือ่ น
การพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การติดตาม
การด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และได้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมหนุนการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
ความดี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยการประชุมหารือ “รับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของผู้น�ำศาสนาในการด�ำเนินโครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม
(พหุวัฒนธรรม)” (ศาสนาพุทธและอิสลาม) เพื่อการสร้างการรับรู้ สร้างจิตส�ำนึก และเพื่อ
การมีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาชุมชนต่อไป
                 อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้การด�ำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้าน
การทุจริต “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ไม่สามารถด�ำเนินการตามแผน
ทีก่ ำ� หนดไว้ได้ทงั้ หมด โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ซึง่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากขึน้ ท�ำให้กจิ กรรมทีจ่ ะต้องด�ำเนินการ
อื่น ๆ ต้องชะลอออกไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน และเป็นลักษณะการรวมกลุ่มคนจ�ำนวนมากในการจัดกิจกรรมในต�ำบล
พระยาบันลือ เช่น การติดตาม และการด�ำเนินกิจกรรมเสริมหนุนการด�ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ซึ่งเป็นลักษณะการจัดประชุม
สัมมนา การศึกษาดูงาน และเดินทางไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ เนือ่ งจากมีมาตรการในการห้าม
เดินทางข้ามจังหวัด เป็นต้น
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แนวทางแก้ไข
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตระหนักถึงปัญหา / อุปสรรคดังกล่าว จึงมีนโยบาย
ให้ปรับแผนและรูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนการด�ำเนินงาน เช่น มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่าย ทั้งในส่วนของ Application Line และ
Facebook เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง มีการผลิตสือ่ เผยแพร่ผา่ นสังคม
ออนไลน์และการติดตามรายงานผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนัน้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้มีนโยบายให้วางแผนการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัด
การด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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๑.๒ การวิเคราะห์ตน้ ทุน - ประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามภารกิจการอ�ำนวย
ความเป็นธรรมให้กับประชาชนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและประเทศอื่นทั่วโลกยังคงประสบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19) ท�ำให้เกิด
ผลกระทบกับการด�ำเนินงานเพือ่ อ�ำนวยความเป็นธรรมให้กบั ประชาชนของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน แต่ผตู้ รวจการแผ่นดินได้มคี วามพยายามเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะด�ำเนินงาน
ให้เกิดความคุ้มค่า  มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ใช้งบประมาณ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในภารกิจการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กบั ประชาชนไปจ�ำนวนทัง้ สิน้
๒๕,๖๙๐,๖๙๖.๕๕ บาท ซึ่งมีสัดส่วนของการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗ ทัง้ นี้ สามารถจ�ำแนกการใช้งบประมาณเป็นรายประเด็น
ตามหน้าที่ในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ดังนี้
๑. การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้กำ� หนดเป้าหมายการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ที่ร้อยละ ๖๐ ของเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการทั้งหมด ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งสิ้น ๔,๘๖๖ เรื่อง สามารถด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน
ได้แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๒,๖๗๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๗ ของเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการ
ทั้งหมด โดยในการด�ำเนินงานนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินได้ใช้งบประมาณส�ำหรับการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๑๖,๙๕๗.๒๐ บาท ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูต้ รวจการแผ่นดินไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในประเด็นการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการ
เรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๔,๙๔๘ เรื่อง สามารถด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนได้แล้วเสร็จ จ�ำนวน
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๓,๐๗๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ ของเรื่องร้องเรียนที่รับเข้ามาด�ำเนินการทั้งหมด
โดยมีการใช้งบประมาณในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน จ�ำนวนทัง้ สิน้
๔,๙๗๒,๒๖๓.๗๐ บาท จะเห็นได้ว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่สามารถด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลในด้านผลการด�ำเนินงานให้ดีมากขึ้นได้จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เนื่องจากการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ท�ำให้ตอ้ งปรับกระบวนการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินงานมากขึ้น กล่าวคือ ในสถานการณ์ปกติที่ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินมีจำ� นวนเจ้าหน้าทีส่ อบสวนอยูอ่ ย่างจ�ำกัด ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ลดระยะ
เวลาการด�ำเนินงานด้วยการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปในคราวเดียวกัน จะสามารถ
เก็บข้อมูลเรือ่ งร้องเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกันได้ในหลายกรณีเรือ่ งร้องเรียน อีกทัง้ ในการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีน้ีจะท�ำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้โดยประจักษ์และมีแนวโน้มสูงทีจ่ ะสามารถยุตเิ รือ่ งร้องเรียนเพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กบั ประชาชนได้ ดังนัน้ จึงใช้ระยะเวลาในการในพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนได้รวดเร็วขึน้ กว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด ทุกภาคส่วนถูกจ�ำกัด
การเดินทางเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19)
ในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่สามารถใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ ต้องใช้วธิ กี ารพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนโดยการสอบถามและรวบรวมข้อมูลรายกรณี
เป็นหลัก ซึง่ วิธนี ที้ ำ� ให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินงานมากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นมา และได้สง่ ผล
ส�ำคัญให้การด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของการใช้งบประมาณเพื่อด�ำเนินงาน
จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้งบประมาณในการด�ำเนินงาน
เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งที่จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน
ทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินต้องด�ำเนินการมีสดั ส่วนใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ นัน่
ย่อมหมายถึง ประสิทธิผลของการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานเพื่อพิจารณา
เรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒. การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ที่ ๖ เรื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการ
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบทั้งหมด จ�ำนวน ๒๐ เรื่อง สามารถ
ด�ำเนินการได้แล้วเสร็จจ�ำนวน ๖ เรือ่ ง โดยได้ใช้งบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินงานเกีย่ วกับ
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบไปทั้งสิ้น ๔๗๕,๓๐๓.๖๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการด�ำเนินงานด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งมีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบทั้งหมด
จ�ำนวน ๑๔ เรื่อง และสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน ๗ เรื่อง มีการใช้งบประมาณ
ไปทัง้ สิน้ ๔๗๑,๐๖๒.๙๐ บาท จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา 
่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประสิทธิผลในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบของผู้ตรวจการ
แผ่นดินทัง้ ในด้านผลการด�ำเนินงาน และการใช้งบประมาณลดลงเล็กน้อยเมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กล่าวคือ มีการใช้งบประมาณเพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๙๐ เท่านั้น และมี
ผลการด�ำเนินงานในการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนเชิงระบบลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำนวน ๑ เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังคง
สามารถด�ำ เนิน งานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบจนบรรลุเป้าหมาย
การด�ำเนินงานที่วางไว้ได้ ซึ่งผลจากการด�ำเนินงานดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในวงกว้าง และคาดว่าจะสามารถลดปัญหาการร้องเรียนซ�้ำ
ในประเด็นเดิมของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐ ตามหมวด ๕
หน้าทีข่ องรัฐ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้กำ� หนดเป้าหมายการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จ�ำนวน ๕ เรื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งหมด จ�ำนวน
๑๓ เรื่อง สามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จจ�ำนวน ๕ เรื่อง ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จ�ำนวน
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๒,๑๑๘,๔๘๑.๘๐ บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งหมด จ�ำนวน
๑๔ เรือ่ ง สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๓ เรือ่ ง มีการใช้งบประมาณไปทัง้ สิน้ จ�ำนวน
๓,๕๕๘,๗๕๖.๐๐ บาท จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา 
่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินสามารถบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐ
ตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และเมือ่ พิจารณาในส่วนของการเปรียบเทียบ
ผลการด� ำ เนิ น งานและการใช้ ง บประมาณกั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่ า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถจัดท�ำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๒ ฉบับ อีกทั้ง
ยังสามารถประหยัดการใช้งบประมาณในการด�ำเนินงานด้านดังกล่าวได้มากกว่าการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ ในส่วนนีย้ อ่ มสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลและความคุม้ ค่า
ในการด�ำเนินงานเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ ของผู้ตรวจการ
แผ่นดินที่เพิ่มมากขึ้นด้วย อนึ่ง ผลจากการด�ำเนินงานดังกล่าว คาดว่ารัฐบาล กระทรวง
ภาคส่วนต่าง ๆ จะได้รว่ มกันผลักดันในเชิงนโยบายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินงานตามหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน อันเป็นสิทธิทปี่ ระชาชนพึงจะได้รบั ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้
๔. การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กบั ประชาชน เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจหลัก
ของผูต้ รวจการแผ่นดินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ ในการด�ำเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๐,๘๗๙,๙๕๓.๙๕ บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ใช้งบประมาณไป จ�ำนวน ๑๖,๕๔๓,๒๔๕.๐๘ บาท โดย
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๒๑ อนึ่ง การเพิ่มขึ้นของงบประมาณ
เป็นผลมาจากการทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การท�ำงานให้สอดรับกับแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
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ไวรัสโคโรนา  2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในแง่ของ
การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด ประกอบกับการที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงเปิดให้ประชาชนสามารถ
ยืน่ เรือ่ งร้องเรียน ณ ทีท่ ำ� การส�ำนักงานฯ ได้ระหว่างทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องลงทุนในอุปกรณ์ส�ำหรับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในส�ำนักงาน ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร้องเรียน ในส่วนนี้ จึงท�ำให้
งบประมาณในการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอ� ำ นวยความเป็ น ธรรมให้ กั บ ประชาชนมี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น แม้อาจดูเหมือนว่าประสิทธิผลในการใช้งบประมาณของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่การใช้
งบประมาณเพือ่ ลงทุนในเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการลงทุนในอุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัยจาก
โรคระบาดภายในส�ำนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ มีผลส�ำคัญให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) ที่อาจจะยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงการหมดไปของ
การระบาดได้ และในส่วนของการด�ำเนินงานนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินจะเร่งรัดการด�ำเนินงานในกิจกรรม / โครงการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และประโยชน์สูงสุด
ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส�ำคัญ (รายละเอียดดังตารางที่ ๑)
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ตารางที่ ๑ ผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายการ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
(บาท/ปี)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลส�ำเร็จ
การ
ในการ
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
(เรื่อง/ปี)
(เรื่อง/ปี)

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
(บาท/ปี)

ผลส�ำเร็จ
การ
ในการ
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
(เรื่อง/ปี)
(เรื่อง/ปี)

การพิจารณา
เรื่องร้องเรียน

๔,๙๗๒,๒๖๓.๗๐

๔,๙๔๘

๓,๐๗๓

๒,๒๑๖,๙๕๗.๒๐

๔,๘๖๖

๒,๖๗๕

การพิจารณา
เรื่องร้องเรียน
เชิงระบบ

๔๗๑,๐๖๒.๙๐

๑๔

๗

๔๗๕,๓๐๓.๖๐

๒๐

๖

การตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐตาม
หมวด ๕

๓,๕๕๘,๗๕๖.๐๐

๑๔

๓

๒,๑๑๘,๔๘๑.๘๐

๑๓

๕

งานเกี่ยวกับ
การพัฒนา
การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอ�ำนวย
ความเป็นธรรม
ให้ประชาชน

๑๖,๕๔๓,๒๔๕.๐๘

-

-

๒๐,๘๗๙,๙๕๓.๙๕

-

-

รวมทั้งสิ้น

๒๕,๕๔๕,๓๒๗.๖๘

-

-

๒๕,๖๙๐,๖๙๖.๕๕

-

-
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๑.๓ การประเมินประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการด�ำเนินงาน
๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงบเงิ น อุ ด หนุ น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย
ตารางที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงาน /ค่าใช้จ่าย

งบประมาณที่จัดสรร

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

๒๓๙,๓๐๐,๒๐๐.๐๐

๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ประกอบด้วย เงินเดือน / เงินประจ�ำต�ำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน /
เงินเพิ่มค่าครองชีพ / ค่าตอบแทนพิเศษ

๒๒๑,๕๐๑,๓๐๐.๐๐

๑.๒ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ประกอบด้วย เงินเดือนเต็มขั้น / ค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติงาน /
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ / เงินส�ำรองจ่ายบ�ำเหน็จ /
		 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร / เงินประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล

๑๗,๗๙๘,๙๐๐.๐๐

แผนงาน / ค่าใช้จ่าย
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน (ส�ำหรับด�ำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม)

งบประมาณได้รับจัดสรร
๗๘,๑๗๑,๗๐๐.๐๐
๗๓,๗๒๕,๕๐๐.๐๐

๒.๒ ค่าใช้จ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
๓. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.)
๓.๑ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
-   โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต (พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม)

๔,๔๔๖,๒๐๐.๐๐
๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐
๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐
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๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส
ที่ ๑ – ๔ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๗๖,๙๐๒,๘๕๔.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๙ คงเหลือ
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จ�ำนวน  ๔๓,๙๘๓,๒๔๕.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๑
ตารางที่ ๒ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ - ๔
แผนงาน
/หมวดค่าใช้จ่าย

งบประมาณที่จัดสรร
(ไตรมาสที่ ๑ - ๔)

ผลการเบิกจ่าย

แผนงานบุคลากร

ร้อยละ
งบประมาณ
ร้อยละ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
คงเหลือ
๒๓๙,๓๐๐,๒๐๐.๐๐ ๒๒๖,๖๑๘,๐๓๓.๕๔ ๙๔.๗๐ ๑๒,๖๘๒,๑๖๖.๔๖
๕.๓๐

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๒๒๑,๕๐๑,๓๐๐.๐๐

๒๑๐,๒๙๘,๙๘๐.๓๔

๒. ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
(บุคลากร)
แผนงานพื้นฐาน
๑. ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

๑๗,๗๙๘,๙๐๐.๐๐

๑๖,๓๑๙,๐๕๓.๒๐

๗๘,๑๗๑,๗๐๐.๐๐
๗๓,๗๒๕,๕๐๐.๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๙๔.๙๔ ๑๑,๒๐๒,๓๑๙.๖๖

๕.๐๖

๙๑.๖๙

๑,๔๗๙,๘๔๖.๘๐

๘.๓๑

๕๐,๐๘๖,๑๖๐.๓๒ ๖๔.๐๗ ๒๘,๐๘๕,๕๓๙.๖๘
๔๕,๖๘๘,๔๖๐.๓๒ ๖๑.๙๗ ๒๘,๐๓๗,๐๓๙.๖๘

๓๕.๙๓
๓๘.๐๓

๒. ค่าใช้จ่ายลงทุน

๔,๔๔๖,๒๐๐.๐๐

๔,๓๙๗,๗๐๐.๐๐

๙๘.๙๑

๔๘,๕๐๐.๐๐

๑.๐๙

แผนบูรณาการ ป.ป.ช.

๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐

๑๙๘,๖๖๐.๗๐

๕.๘๒

๓,๒๑๕,๕๓๙.๓๐

๙๔.๑๘

๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐ ๒๗๖,๙๐๒,๘๕๔.๕๖ ๘๖.๒๙ ๔๓,๙๘๓,๒๔๕.๔๔

๑๓.๗๑

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือดังกล่าว ส�ำนักงานได้น�ำไปเป็นเงินเหลือจ่ายส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรม /
โครงการตามภารกิจที่ก�ำหนดในปีงบประมาณถัดไป

ทั้งนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีนโยบายในการก�ำกับ ติดตามและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ โดยก�ำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
รายไตรมาส และต้องมีผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึง่ มีรายละเอียด
การเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างแผน / ผล รายไตรมาส ดังนี้
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ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๑. การจัดสรรงบประมาณ ๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐

๗๖,๙๓๙,๘๕๕.๐๐

๘๑,๓๓๗,๙๘๐.๐๐

๘๐,๒๐๖,๑๓๐.๐๐

๘๒,๔๐๒,๑๓๕.๐๐

๒. ผลการเบิกจ่าย

๒๗๖,๙๐๒,๘๕๔.๕๖

๖๗,๖๕๖,๐๗๖.๘๕

๗๑,๓๕๐,๙๗๖.๒๑

๗๐,๕๙๗,๔๑๒.๗๑    ๖๗,๒๙๘,๓๘๘.๗๙   

๘๖.๒๙

๘๗.๙๓

๘๗.๗๒

๘๘.๐๒

๘๑.๖๗

๔๓,๙๘๓,๒๔๕.๔๔

๙,๒๘๓,๗๗๘.๑๕

๙,๙๘๗,๐๐๓.๗๙

๙,๖๐๘,๗๑๗.๒๙

๑๕,๑๐๓,๗๔๖.๒๑

๑๓.๗๑

๑๒.๐๗

๑๒.๒๘

๑๑.๙๘

๑๘.๓๓

รายการ

(ร้อยละการเบิกจ่าย)
๓. คงเหลือ
(ร้อยละคงเหลือ)

งบประมาณจัดสรร
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทั้งปี)

๓. ประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมีผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั ทีป่ รากฏในพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึง่ สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินในภาพรวม ดังนี้
ผลผลิต / ตัวชี้วัด
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละความส�ำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กับ  
    ประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
    ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม

หน่วยนับ
แผน

ผล

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๕๔.๙๗

ระดับ ๔

ระดับ ๔
(ร้อยละ ๗๗)

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผลผลิต / ตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ ๑ การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
แผน

ผล

๑) จ�ำนวนเรื่องที่ได้มีการเสนอแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ

๖ เรื่อง

๖ เรื่อง

๒) จ�ำนวนเรื่องที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงาน
    ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

๕ เรื่อง

๕ เรื่อง

๓) ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
    ผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางการด�ำเนินกิจกรรมและระบบเทคโนโลยี  
    ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่ ๒ การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมแก่สังคม
ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๓๕.๓๗

แผน

ผล

๑) จ�ำนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
    เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

๕  เครือข่าย

๘  เครือข่าย

๒) จ�ำนวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้มีการลงนาม

๒  MOU

๑  MOU

๓) จ�ำนวนกิจกรรมความร่วมมือที่มีการปฏิบัติภายใต้กรอบ MOU

๔ กิจกรรม

๗  กิจกรรม

๔) ร้อยละความส�ำเร็จในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
    ความเชื่อมั่นต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ร้อยละ ๙๐ ๑. ความรู้ความเข้าใจ
หน้าที่และอ�ำนาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร้อยละ ๙๔.๒๗
๒. ความเชื่อมั่นต่อ
การอ�ำนวยความเป็นธรรม
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร้อยละ ๘๕.๐๐

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แผน

ผล

๑) จ�ำนวนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการ
    ด�ำเนินงานของส�ำนักงาน

๒ ระบบย่อย

๘ ระบบย่อย

๒) ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์ตาม
    ที่ส�ำนักงานก�ำหนด

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๔๘

ร้อยละ ๗๘.๐๒

ตัวชี้วัด

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.)
- ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
   ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19)
ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบรุนแรงในทุกภาคส่วนของสังคมทัง้ ในระดับนานาชาติและ
ระดับมหภาค และเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Out of Control) ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ทั้งในส่วนของ
การด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินงานด้วยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการด�ำเนินงาน
มีการก�ำหนดนโยบายเพื่อการก�ำกับ ติดตามและเร่งรัดทั้งในส่วนของการด�ำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เพื่อมุ่งเน้นในการอ�ำนวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน และค�ำนึงถึงประโยชน์ทปี่ ระชาชนและสาธารณชนจะได้รบั
ตลอดจนความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นส�ำคัญ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
(Public Sector Management Quality Award : PMQA)
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA ๔.๐) ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานฯ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึง่ เป็นแนวทางการปรับปรุงการด�ำเนินการพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการยกระดับองค์กร ให้ครอบคลุมทั้ง
๓ มิติของการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
๑ การพัฒนางานตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
๒ โครงการพัฒนาส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสู่องค์กรโปร่งใส
๓

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๔ การเสนอเรื่องแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ (มีผลกระทบกับประชาชน
ในวงกว้าง)
๕ การเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
๖
๗
๘
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พัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ประชาชนเข้าถึงกลไกการแก้ไขปัญหาฯ ผ่านช่องทาง
การด�ำเนินกิจกรรมและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น

แผน

ผล

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐.๔๔

ประกาศ
เจตนารมณ์  
๑๓ ฉบับ

มีประกาศครบ
๑๓ ฉบับ

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

๖ เรื่อง

๖ เรื่อง

๕ เรื่อง

๕ เรื่อง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๕๔.๙๗

การศึกษาเพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงาน
ระดับ ๔
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
(ร้อยละ ๖๘.๐๑
- ๘๔.๐๐)

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ร้อยละ ๓๕.๓๗
ระดับ ๔
(ร้อยละ ๗๗)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แผน

ผล

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
๙ การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบระบบบริหารจัดการงานขององค์กร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

๒๐ ฉบับ

๑๙ ฉบับ

๑๐ การจัดท�ำการบริหารความเสี่ยงของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๔ โครงการ

๔ โครงการ

๑๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
เช่น หลักสูตรด้านจิตวิทยา ด้านภาษาอังกฤษ ด้านองค์กรดิจิทัล
เป็นต้น

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๑๐๐

๑๒ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
เช่น โปรแกรมแผนการสอบสวนเรื่องร้องเรียน โปรแกรมควบคุม
แฟ้มร้องเรียน การปรับปรุงระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
(CIM) ระบบบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ระบบ Line Official
Account : @Ombudsman ซึ่งจะมีระบบตอบค�ำถามโดย
อัตโนมัติ เป็นต้น

๒ ระบบย่อย

๗ ระบบย่อย
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จากตารางจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในมิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันบรรลุ
เป้าหมายทั้ง ๓ โครงการ / กิจกรรม มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบรรลุ
เป้าหมาย ๔ โครงการ / กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ โครงการ / กิจกรรม และในมิติ
ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บรรลุเป้าหมาย ๓ โครงการ / กิจกรรม
ไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ โครงการ / กิจกรรม ดังนั้น จะเห็นได้ว่าส�ำนักงานมีผลการด�ำเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) อยูใ่ นระดับทีด่ มี าก ซึง่ ส�ำนักงานฯ
ได้มกี ารปรับระบบการท�ำงานเนือ่ งจากปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เช่น การประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ การใช้ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และรวมถึงการปรับระบบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าว ส�ำนักงานฯ จะได้นำ� ข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไปวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA
๔.๐) ต่อไป
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๑.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ที่ได้จากการใช้
บริการและกระบวนการให้บริการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน โดยท�ำการส�ำรวจ
ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูร้ อ้ งเรียนทีไ่ ด้รบั บริการด�ำเนินการตามกระบวนการ
ร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ร้องเรียน
ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน ๔๔๒ ฉบับ การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน ในครั้งนี้
แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน
ความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนต่อภาพลักษณ์และการให้บริการของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และช่องทางที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถติดต่อหรือสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ถึงประชาชน
ได้สะดวก ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ผูร้ อ้ งเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง
๓๖ – ๔๕ ปี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนมากประกอบอาชีพอื่น ๆ
ซึ่งประกอบอาชีพ ค้าขาย/ท�ำธุรกิจส่วนตัว รับงานอิสระ และผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ มีรายได้
ระหว่าง ไม่มีรายได้ – ๕,๐๐๐ บาท และโดยมากมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ท�ำการศึกษา
เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนและความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนต่อภาพลักษณ์และ
การให้บริการของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินใน ๖ ด้าน ดังนี้
-

ความพึงพอใจในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ความพึงพอใจต่อการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน
ความพึงพอใจต่อการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน
ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน
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- ความพึงพอใจต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
- ความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนต่อภาพลักษณ์และการให้บริการของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนด�ำเนินการโดยวัดจากข้อค�ำถาม
ทีส่ ร้างขึน้ มาในแต่ละส่วน ซึง่ ก�ำหนดระดับความพึงพอใจและความคิดเห็น คือ ระดับน้อยทีส่ ดุ
ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด มีวิธีให้คะแนนของค�ำตอบ คือ
๑  ๒  ๓  ๔  และ ๕ ตามล�ำดับ จากนั้นน�ำคะแนนที่ได้มาจัดแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น
กลุม่ ความพึงพอใจและระดับความคิดเห็น ระดับน้อยทีส่ ดุ   ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับมาก
และระดับมากที่สุด โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มเพื่อค�ำนวณหาอันตรภาคชั้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ร้องเรียน
พบว่า  ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๐ โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้
การด�ำเนินงาน

ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ

ด้านการยื่นและรับเรื่องร้องเรียน

๘๒.๖๐

๔.๑๓

มาก

ด้านการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน

๗๔.๐๐

๓.๗๐

มาก

ด้านการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน

๗๒.๘๐

๓.๖๔

มาก

ด้านการด�ำเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน

๖๔.๖๐

๓.๒๓

ปานกลาง

ด้านความพึงพอใจต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณา 
เรื่องร้องเรียน

๗๑.๔๐

๓.๕๗

มาก

ด้านภาพลักษณ์และการให้บริการของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

๘๔.๔๐

๔.๒๒

มาก
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ช่องทางทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินสามารถติดต่อหรือสือ่ สารข้อมูลต่าง ๆ ถึงประชาชนได้สะดวก
จากการศึกษา พบว่า ช่องทางทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินสามารถติดต่อหรือสือ่ สารข้อมูล
ต่าง ๆ ถึงประชาชนได้สะดวก คือ อินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์) รองลงมา คือ โทรทัศน์ โมบาย
แอปพลิเคชัน การสัมมนา วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ เพื่อน/ญาติ นิทรรศการ ส.ส. / ส.ว.
และ อื่น ๆ อาทิ Line Facebook ฯลฯ ตามล�ำดับ
ความเชื่อมั่นของผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อน
จากการไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการศึกษา พบว่า ก่อนเสนอเรือ่ งร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนมีความเชือ่ มัน่ ต่อองค์กร
ผูต้ รวจการแผ่นดินเกีย่ วกับการแก้ไขความเดือดร้อนจากการไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = ๔.๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐) และในส่วนของความเชื่อมั่นหลังทราบผล
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน พบว่า ผู้ร้องเรียนยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= ๓.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๐)  
ผลการส�ำรวจความเชือ่ มัน่ ต่อการบริการสาธารณะและการท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ๔
สถาบันพระปกเกล้าได้รว่ มมือกับส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติดำ� เนินการส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการท�ำงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ รวบรวมข้อมูลและน�ำเสนอผลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจให้กบั หน่วยงาน
เพือ่ น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการสาธารณะให้มคี ณ
ุ ภาพและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป
ทัง้ นี้ ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะและด�ำเนินงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนขององค์กรอิสระและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ ปรากฏผลการส�ำรวจ ดังต่อไปนี้

สรุปจากรายงานความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสรุปผลการส�ำรวจ
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๓ จัดท�ำโดยสถาบันพระปกเกล้า
๔
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๑. ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการท�ำงานขององค์กรอิสระและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
		
จากการส�ำรวจความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อการท�ำงานขององค์กรอิสระและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า องค์กรที่ประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมาก
ต่อการท�ำงานมากที่สุด คือ ศาลยุติธรรม (ร้อยละ ๗๖.๓๐) รองลงมา  คือ ศาลปกครอง
(ร้อยละ ๗๒.๑๐) ศาลรัฐธรรมนูญ (ร้อยละ ๗๑.๓๐) ผูต้ รวจการแผ่นดิน (ร้อยละ ๖๓.๕๐)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร้อยละ ๕๘.๘๐) องค์กรอัยการ
(ร้อยละ ๕๗.๔๐) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ร้อยละ ๕๖.๓๐) คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ร้อยละ ๕๓.๙๐) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ร้อยละ ๕๓.๐๐)
จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พบว่า ผู้ตรวจการ
แผ่นดินยังคงเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นในการท�ำงานจากประชาชนมากที่สุด
ภาพที่ ๑ ความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การท�ำงานขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒. ความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การท�ำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ
การส�ำรวจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการท�ำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบด้วย ๔ องค์กร ได้แก่ ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า 
องค์กรทีป่ ระชาชนให้ความเชือ่ มัน่ ต่อการท�ำงานมากทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ ผูต้ รวจการ
แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐ รองลงมา  คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ
๕๖.๓๐ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐
ภาพที่ ๒ ร้อยละของประชาชน จ�ำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นที่มีต่อการท�ำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
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๓. ความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การท�ำงานของผูต้ รวจการแผ่นดิน (รายภาค
และรายจังหวัด)
ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการท�ำงาน
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน จากผลการส�ำรวจในภาพรวมของประเทศ พบว่า  ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นต่อการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในระดับค่อนข้างเชื่อมั่น มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๐ และมีความเชื่อมั่นในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๐ ซึ่งใน
ภาพรวมกล่าวได้ว่า  ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ร้อยละ ๖๓.๕๐) ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง
เมือ่ พิจารณาความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อการท�ำงานของผูต้ รวจการแผ่นดิน
โดยจ�ำแนกเป็นรายภูมิภาค พบว่า  ประชาชนในภาคใต้มีความเชื่อมั่นต่อการท�ำงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๐ รองลงมา คือ ประชาชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๔๐ ๖๒.๕๐ ๖๑.๒๐ และ ๕๙.๘๐ ตามล�ำดับ
ส�ำหรับผลการส�ำรวจความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การท�ำงานของผูต้ รวจการ
แผ่นดินเป็นรายจังหวัด โดยพิจารณาเฉพาะประชาชนที่มีความเชื่อมั่นมาก พบว่า จังหวัดที่
ประชาชนมีความเชื่อมั่นมาก อยู่ในช่วงร้อยละ  ๒๔.๑ – ๓๐.๐ ประกอบด้วย ๗ จังหวัด
ได้แก่ ก�ำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยนาท บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และพังงา
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ภาพที่ ๓ ร้อยละของประชาชน จ�ำแนกตามความเชื่อมั่น
ที่มีต่อการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นรายภาค
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๒.
สัมฤทธิผลของการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกรณี ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒.๑ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีในประเทศ
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารด�ำเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ๒ ลักษณะ คือ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนา
เครือข่าย มีผลการด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
๒.๑.๑ ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
ผูต้ รวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ที่ได้บัญญัติถึงหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวคือ การขจัดความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมให้กบั ประชาชน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องสร้างเครือข่าย
ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ส�ำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จึงด�ำเนินโครงการ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และส่งเสริมธรรมาภิบาล
ให้กับเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตระหนักและค�ำนึงถึงการปฏิบัติงานที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือ
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำ� เป็นหรือสมควรแก่เหตุ ส�ำหรับการด�ำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถสร้างเครือข่ายในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ระดับองค์กรจ�ำนวน ๒๖ องค์กร โดยมีโครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
๑) โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม กิจกรรมเครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินเพือ่ ความเป็นธรรมในสังคม
			 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยจัดการ
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ “เครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินเพือ่ ความเป็นธรรมในสังคม รุน่ ที่ ๒”
ในรูปแบบออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และ Facebook live ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมกันด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล ๒) เพื่อสร้าง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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หน่วยงานเครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินทีส่ ามารถประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของผูต้ รวจการแผ่นดิน ตลอดจนแนะน�ำช่องทางในการร้องเรียนให้แก่ประชาชนกรณีทไี่ ด้รบั
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั ิ
นอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
๓) เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การพัฒนาเครือข่ายด้านธรรมาภิบาลของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ ขยายผลไปยังองค์กรภาครัฐและภาคส่วนอืน่ ๆ ในสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
			 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน ๘๐ คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จ�ำนวน ๓๐ หน่วยงาน โดยเป็นเครือข่ายใหม่ จ�ำนวน ๒๖ หน่วยงาน และเครือข่ายเดิม
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๔ หน่วยงาน กิจกรรมประกอบด้วย
			 - การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับการสนับสนุน
งานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
			 - การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผูต้ รวจการแผ่นดินกับการพิทกั ษ์สทิ ธิ
ของประชาชน” โดย รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
			 - การเสวนาใน หัวข้อ “เครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินกับการช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์ COVID - 19” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และส�ำนักงาน
เทศบาลนครสกลนคร
			 - การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ “เครื อ ข่ า ยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เพื่ อ
ความเป็นธรรมในสังคม รุ่นที่ ๒” เพื่อรับฟังและรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงปัญหาที่ก�ำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของเครือข่าย โดยผู้แทน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมได้ยกประเด็นปัญหาขึน้ เพือ่ หาแนวทาง
ในการแก้ไข หรือการหาทางออกร่วมกันตามค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
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			 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มอบเกียรติบตั ร และป้ายประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รุ่นที่ ๒”
เพื่อให้เครือข่ายน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานเผยแพร่ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงขยายผลการด�ำเนินงานไปยัง
องค์กรภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงานเครือข่ายจะมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานมายังส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รุ่นที่ ๒”
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และ Facebook live
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒.๑.๒ ภารกิจด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
ผู้ตรวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการพัฒนา
เครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการรักษาและพัฒนาต่อยอดเครือข่าย
ผูต้ รวจการแผ่นดินให้มคี วามเข้มแข็ง และเกิดการช่วยเหลือสนับสนุนซึง่ กันและกันระหว่าง
เครือข่าย โดยมุง่ เน้นให้เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านบทบาท หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดินให้กับเครือข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบเพื่อ
ขยายเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ต่อไป โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการด�ำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
		
๑) โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม กิจกรรมติดตามการขับเคลือ่ นธรรมาภิบาลของเครือข่ายผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
			 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้จดั กิจกรรม “เครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดิน
เพื่อความเป็นธรรมในสังคม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องศรีสกล
โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร จังหวัดสกลนคร การจัดงานครัง้ นีเ้ ป็นการบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานจังหวัดสกลนคร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร และส�ำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และผู้น�ำองค์กรภาคเอกชน ผู้น�ำชุมชน และกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ จ�ำนวน ๓๖๔ คน
หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในองค์กร ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส�ำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ชุมชนมะขามป้อม และเฮือนนางคราม
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			 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่และอ�ำนาจ
ของผูต้ รวจการแผ่นดิน และการสร้างธรรมาภิบาลในสังคม” โดย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน (ในขณะนัน้ ) และการเสวนา เรือ่ ง “เครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดิน
กั บ การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ความเป็ น ธรรมในสั ง คม” รวมถึ ง การรายงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านการขับเคลือ่ นแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนครและส�ำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่
เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร รองปลัดองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สกลนคร โดยมี ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น ภาษาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา		
			 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและส�ำนักงานเทศบาล
นครสกลนครได้มีการเผยแพร่หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการประชุมต่าง ๆ
ตลอดจนจัดพื้นที่ภายในหน่วยงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี

กิจกรรมติดตามการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒) โครงการส่งเสริม ธรรมาภิบาลเพื่อ ต่อ ต้านการทุจริต กิจกรรม
ผูต้ รวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพือ่ ความเป็นธรรมในสังคม (พระยาบันลือต�ำบล
คุณธรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
		 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับกองงานในพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ส�ำนักพระราชวัง ด�ำเนินงานโครงการ “พระยาบันลือ
ต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” เพื่อด�ำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งใน “โครงการ
พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)” โดยด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ ได้มกี ารขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นต�ำบลคุณธรรม การสร้างความตระหนักต่อค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริตหรือต่อต้านการทุจริต การรับรู้สิทธิและหน้าที่พลเมือง การสร้างคุณธรรมเป้าหมาย
และคุณธรรมอัตลักษณ์ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ หมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระยาบันลือ) โดยใช้กจิ กรรมส่งเสริม
ความดีเป็นระบบขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งในด้านการพัฒนาคนและพัฒนาสภาพแวดล้อม
โดยมีวดั มัสยิด หน่วยงานราชการระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัดมีสว่ นร่วมในการสนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งการด�ำเนินโครงการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธคี ดิ ปลุกจิตส�ำนึกให้มวี ฒ
ั นธรรมและ
พฤติกรรมซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยมีกจิ กรรมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการมีสว่ นร่วม
ในชุมชน เพือ่ ให้ประชาชนมีวฒ
ั นธรรม ค่านิยมสุจริต มีทศั นคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
280

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด�ำเนินกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”
เพื่อติดตามและเสริมหนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากนั้นได้จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมหนุนการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมความดี โดยมีการประชุมหารือ “รับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของผู้น�ำศาสนาในการด�ำเนินโครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม
(พหุวัฒนธรรม)” (ศาสนาพุทธ และอิสลาม)” เพื่อการสร้างการรับรู้ สร้างจิตส�ำนึก และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
“บทเรียนเปลีย่ นผ่าน สืบสานต่อยอด ถอดองค์ความรู้ สูค่ วามยัง่ ยืน” เป็นเจตนารมณ์
ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินทีจ่ ะขยายผล “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวฒ
ั นธรรม)”
สูต่ ำ� บลต่าง ๆ ในอ�ำเภอลาดบัวหลวง จึงได้ดำ� เนินกิจกรรมขยายผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพือ่ ความเป็นธรรมในสังคม (อ�ำเภอคุณธรรม) (ขยายผล ๖ ต�ำบล) ได้แก่ ต�ำบลลาดบัวหลวง
ต�ำบลหลักชัย ต�ำบลสามเมือง ต�ำบลสิงหนาท ต�ำบลคู้สลอด และต�ำบลคลองพระยาบันลือ
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอ�ำเภอลาดบัวหลวง อ�ำเภอลาดบัวหลวง
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ จั ด ประชุ ม ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแนวทางการพั ฒ นา
“ต�ำบลคุณธรรม” ให้กับผู้น�ำหรือตัวแทนจากหมู่บ้าน และองค์กรต่าง ๆ ๖ ต�ำบล การขยายผล
พัฒนา “ต�ำบลคุณธรรม” ในอ�ำเภอลาดบัวหลวง จะพัฒนาตามแนวคิด ยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแนวทางการขับเคลือ่ นของ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวฒ
ั นธรรม)”
แต่การน�ำไปปฏิบัติจริงนั้นจะต้องปรับการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาชุมชน
“หมู่บ้านคุณธรรม” และ “องค์กรคุณธรรม” ของต�ำบลพระยาบันลือ จะคอยเป็นพี่เลี้ยง
และให้คำ� ปรึกษากับต�ำบลอืน่ ๆ เพือ่ ท�ำให้ทกุ ต�ำบลในอ�ำเภอลาดบัวหลวงเป็น “ต�ำบลคุณธรรม”
และเพื่อท�ำให้อ�ำเภอลาดบัวหลวงมุ่งไปสู่การเป็น “อ�ำเภอลาดบัวหลวงอ�ำเภอคุณธรรม”
ต่อไป
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อย่างไรก็ดี การด�ำเนินโครงการดังกล่าวยังมีเป้าหมายที่ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงเป็นกลไกการด�ำเนินงานในลักษณะเชิงรุก การป้องกัน
การร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้กระบวนการของคุณธรรมเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริม
ความดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ร่วมด�ำเนินกิจกรรม อันจะส่งผล
ในการลดปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ เนื่องจากเป็นการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการใช้กระบวนการ “ปัญหาที่อยากแก้
ความดีทอี่ ยากท�ำ” เป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนตัง้ แต่ตน้ ทาง การใช้กลไกกระบวนการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การด�ำเนินโครงการเป็นจ�ำนวนมาก

การติดตามการด�ำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และองค์กรต่าง ๆ ในต�ำบลพระยาบันลือ
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การประชุมหารือ “รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้น�ำศาสนา (ศาสนาพุทธ และอิสลาม)
ในการด�ำเนินโครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”

การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา “ต�ำบลคุณธรรม”
ณ ที่ว่าการอ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภารกิจด้านการพัฒนาข้อก�ำหนดทางจริยธรรมส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
การพิจารณา เสนอความเห็น และด�ำเนินการเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินจัดท�ำ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อก�ำหนดทางจริยธรรมขึน้ ใช้บงั คับแก่พนักงานและลูกจ้างของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ด�ำเนินการยกร่าง “มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกข้อก�ำหนดทางจริยธรรม
ขึน้ ใช้บงั คับแก่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน การด�ำเนินการดังกล่าว
ได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน จึงออก“ระเบียบผู้ตรวจการ
แผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๔” และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยระเบียบดังกล่าวมีทงั้ หมด
๓๕ ข้อ และแบ่งเป็น ๓ หมวด ดังนี้
บททั่วไป (ข้อ ๑ - ข้อ ๖)
หมวด ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม (ข้อ ๗ - ๒๗)
		
		
		

ส่วนที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ (ข้อ ๗ - ๑๒)
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก (ข้อ ๑๓ - ๑๘)
ส่วนที่ ๓ จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ ๑๙ - ๒๗)

หมวด ๒ การฝ่าฝืน กลไก และระบบการบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรม (ข้อ ๒๘ - ๓๒)
หมวด ๓ ขั้นตอนการลงโทษ (ข้อ ๓๓ - ๓๕)
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๒.๑.๓ การด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
		

๑) โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน

			 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร
พบประชาชน มุ่งให้ประชาชนและส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึง่ ได้กำ� หนดให้ผตู้ รวจการแผ่นดินมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และมีหน้าที่
และอ�ำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่
หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหน้าที่ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ เปิดรับฟังปัญหาความทุกข์รอ้ นและความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
			
๒ ครั้ง ดังนี้

การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด�ำเนินการ จ�ำนวน

			 ๑. โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ ๔๓”
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดล�ำปาง โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
				 ๑.๑ กิจกรรมสัมมนาโครงการ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดล�ำปาง โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้บรรยายเรื่อง “หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” จากนั้นเป็นการ
บรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ Application ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยส�ำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาในช่วงบ่าย จัดเสวนาในหัวข้อ “หน้าที่และ
อ�ำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยผู้แทนจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดล�ำปาง และส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด
ล�ำปาง ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้น�ำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน
สื่อมวลชน และประชาชนจากจังหวัดล�ำปาง กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ได้เปิดรับฟัง
ปัญหาความทุกข์ร้อนและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย
				 ๑.๒ กิจกรรมเสวนาผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน จัดขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องกาสะลอง ชั้น ๑ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดล�ำปาง
โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้แทนสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัด
ล�ำปาง ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของ
ประชาชน” มีกลุม่ เป้าหมายเป็นสือ่ มวลชนและนักสือ่ สารมวลชนในจังหวัดล�ำปาง ประมาณ
๔๐ คน เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน
กระบวนการขัน้ ตอนในการพิจารณาและตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน อันจะน�ำไปสูว่ ธิ กี ารให้ขอ้ มูล
และการน�ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องของสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์ต่อไป รวมทั้งเป็นการ
เชื่อมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ ซึ่งเปรียบเสมือนกระบอกเสียงส�ำคัญในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แพร่หลายสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง
				 ๑.๓ กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ บริเวณลานหน้าห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดล�ำปาง โดยเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ เพือ่ จัดนิทรรศการให้ความรู้ พร้อมกับให้บริการแก่
ประชาชน
				 ๑.๔ กิจกรรมเพื่อสังคม “ผู้ตรวจการแผ่นดินเราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ” จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ�ำเภอแม่ทะ
จังหวัดล�ำปาง ซึ่งเป็นการจัดร่วมกับโครงการจังหวัดล�ำปางเคลื่อนที่ โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาแก่สถานศึกษา ตลอดจน
นักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อ�ำเภอแม่ทะ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน
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				 ๑.๕ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้ค�ำปรึกษาปัญหา
ด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
อันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดล�ำปางในบริเวณต่าง ๆ ดังนี้
					 - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ เทศบาลต�ำบลเกาะคา อ�ำเภอ
เกาะคา จังหวัดล�ำปาง และตลาดอัศวิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
					 - วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอ�ำเภอแม่ทะ อ�ำเภอ
แม่ทะ จังหวัดล�ำปาง และสวนสาธารณะเขลางค์นคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
					 - วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องศาลาดอน ชั้น ๑ โรงแรม
เวียงลคอร จังหวัดล�ำปาง
					 - วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง

กิจกรรมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ ๔๓” ณ จังหวัดล�ำปาง
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๒. โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ ๔๔”
เมื่อวันที่ ๒ และ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
			 เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ทั่วประเทศไทยในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงรุนแรง รัฐบาลมีมาตรการ
ความปลอดภัยเพือ่ ยับยัง้ การแพร่ระบาดเชือ้ โดยห้ามจัดการสัมมนา และเดินทางข้ามจังหวัด
ท�ำให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถลงพื้นที่ไปจัดโครงการต่าง ๆ ในจังหวัดหรือ
ส่วนภูมภิ าคอืน่ ๆ ได้เช่นเดิม แต่สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสานต่อภารกิจ
ให้ลุล่วงต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดด�ำเนินโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่
๔๔” และ “กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่” ในรูปแบบใหม่ โดยการน�ำเอาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินในรูปแบบ Hybrid Learning ผสมผสานการใช้สื่อออนไลน์
และออฟไลน์ผา่ นสือ่ วีดทิ ศั น์ และการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผา่ นระบบ Zoom Cloud
Meetings เพื่อให้เกิดการเข้าถึงประชาชนแบบมีระยะห่าง
			 กิจกรรมครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับการประชุมประจ�ำเดือนของผู้น�ำ
ชุมชนในอ�ำเภอและท้องถิน่ ต่าง ๆ ซึง่ เป็นการประชุมพบปะพูดคุยและแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นของหัวหน้าส่วนราชการ ก�ำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยจัดกิจกรรมใน ๓ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น
ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ด้วยเล็งเห็นว่าจะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ
			 ๒.๑ การบรรยายในรูปแบบ Hybrid Learning คือ การบรรยายสด
ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้บริหารส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ความยาว
ประมาณ ๒๐ นาที และวีดิทัศน์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ความยาวประมาณ
๒๕ นาที ในพื้นที่ ๓ อ�ำเภอ ได้แก่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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				 -

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อ�ำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

			 ๒.๒ การบรรยายผ่านวีดิทัศน์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ความยาวประมาณ ๒๕ นาที ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
รวมถึงภารกิจและผลการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนต่อผูต้ รวจการ
แผ่นดิน โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดส่งให้ในรูปแบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
(แฟลชไดร์) และได้เผยแพร่ในเวทีการประชุมก�ำนัน - ผู้ใหญ่บ้านประจ�ำเดือนกันยายน
ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัด รวม ๒๔ อ�ำเภอ ได้แก่ จังหวัดสุรนิ ทร์ ๑๔ อ�ำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘ อ�ำเภอ และจังหวัดระยอง ๒ อ�ำเภอ โดยด�ำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๖๔

กิจกรรมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ ๔๔” ในรูปแบบ Hybrid Learning ผสมผสาน
การใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์ผ่านสื่อวีดิทัศน์ และการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
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๒) โครงการ Ombudsman Care
๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

				 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจัดโครงการ Ombudsman Care
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มุ่งเน้นลงพื้นที่ไปในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึง
การรักษาสิทธิประโยชน์ทปี่ ระชาชนพึงมีพงึ ได้ผา่ นช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ของส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน เพือ่ ให้ประชาชนในส่วนภูมภิ าคหรือพืน้ ทีห่ า่ งไกลเข้าถึงความเป็นธรรม
โดยการน�ำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียน
และให้ค�ำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในคราวเดียวกัน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
				 - วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา
				
จังหวัดล�ำปาง

- วันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่

				 - วันที่ ๒ และ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่
จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดระยอง ในรูปแบบ Hybrid Learning
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		 ๓) โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
			 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริยซ์ งึ่ เป็นสถาบันหลักทีส่ ำ� คัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย พร้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของทุกพระองค์
ที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินยังน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับการด�ำรงชีวิต
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้สังคมเกิด
ความเข้มแข็ง ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ดี ว้ ยกิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการขยายโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้แก่ชุมชนห่างไกลในพื้นที่ต่าง ๆ
			 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านล�ำสมพุง
อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
ผู้บริหารส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน น�ำคณะลงพื้นที่บูรณาการจัดงานร่วมกับโครงการ
“หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ของจังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
			 (๑) กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทง
ดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้
ยังมีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร และจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่าง ๆ
			 (๒) กิจกรรมบรรยายให้ความรูผ้ ตู้ รวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษเรือ่ ง
“หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” แก่หัวหน้าหน่วยราชการและประชาชนที่
เข้าร่วมงาน
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			 (๓) กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพือ่ สังคม มอบรถโยกส�ำหรับผูพ้ กิ าร
ยารักษาโรค มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์กีฬา โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ อีกทั้งยังมี
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ฝายและแปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านล�ำสมพุง
			 (๔) กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ น�ำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
(Mobile Unit) ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้ค�ำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย
ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรูเ้ กีย่ วกับผูต้ รวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์
แก่พน่ี อ้ งชาวจังหวัดสระบุรที มี่ าร่วมงาน พร้อมเชิญองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ออกหน่วยจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการประชาชนร่วมกัน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีหน่วยงานอืน่ ๆ อีกกว่า ๗๐ หน่วย ร่วมออกหน่วยให้ความรูแ้ ละ
บริการประชาชนในรูปแบบจังหวัดเคลือ่ นที่ อาทิ หน่วยแพทย์อาสา การให้บริการตัดผมฟรี
การสนับสนุนกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนพันธุ์ปลา มอบถุงยังชีพ ให้ค�ำปรึกษา
ด้านแรงงาน เป็นต้น

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ จังหวัดสระบุรี
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		 ๔) โครงการเสริมความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน
			 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด�ำเนินโครงการเสริมความรู้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายการรับรู้รับทราบและ
มุง่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในบทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดินสูพ่ นี่ อ้ ง
ประชาชนในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เกิดความเชื่อมั่นต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน
รวมทั้งมีศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
เครือข่าย และกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
			

๔.๑		 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ

				
ด�ำเนินการผลิต CD จ�ำนวน ๗๒,๔๒๗ แผ่น เพื่อเผยแพร่
สปอตวิทยุ และบทบรรยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน การด�ำเนินงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และ
ช่องทางการร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน ผ่านหอกระจายข่าวทัว่ ประเทศ รวมทัง้ การเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ปอตวิ ท ยุ ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ผ่ า นทางสถานี วิ ท ยุ อสมท.
FM ๑๐๐.๕ MHz News Network และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ FM ๙๒.๕ MHz
			

๔.๒) กิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดิน..นิติธรรม..น�ำสังคม

				
เป็นกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดิน
กับสือ่ มวลชนท้องถิน่ โดยเฉพาะสือ่ วิทยุกระจายเสียงท้องถิน่ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กระบวนการขั้นตอนการท�ำงาน สิทธิ
ในการร้องเรียน ประโยชน์และสิง่ ทีป่ ระชาชนจะได้รบั พร้อมเชือ่ มสัมพันธ์อนั ดีกบั สือ่ มวลชน
ในพื้นที่โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาในพื้นที่ เป็นกระบอกเสียงเผยแพร่
ช่องทางการใช้สิทธิร้องเรียน ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นกลไกส�ำคัญอันน�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน
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และองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต
				 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน...นิติธรรม...น�ำสังคม” เมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมซี. เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสื่อมวลชน
นักจัดรายการวิทยุ และผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุ กว่า ๕๐ คน
จาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สะท้อนปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อประชาชน
				 นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เพื่ อ สั ง คม
(Ombudsman Social Responsibility : OSR) ฟื้นฟูปราการธรรมชาติหาดรูสะมิแล
ณ ป่าชายเลนริมเส้นทางลงหาดรูสะมิแล อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการเยือนจังหวัด
ปัตตานีครั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบซากเรือประมงสัญชาติเวียดนาม
ที่จอดทิ้งไว้กลางแม่น�้ำปัตตานี จ�ำนวน ๖๕ ล�ำ พร้อมประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี เลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ปอ้ งกัน
และปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายกรมประมง ส�ำนักงาน
เจ้าท่าภูมภิ าค สาขาปัตตานี ส�ำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ ๙ ส�ำนักงานประมง
จังหวัดปัตตานี ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ ต�ำรวจภูธร
จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหามาตรการบริหารจัดการ
ซากเรือประมง ปัญหาแม่น�้ำปัตตานีตื้นเขินจากการเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการชะล้าง
พังทลายของดินจากที่สูง การปรับสภาพคูคลองระบายน�้ำ และการจอดขวางของซากเรือ
ดังกล่าวท�ำให้ปิดกั้นช่องทางการไหลของน�้ำ รวมทั้งกรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของ
การท�ำประมงภายใต้กฎหมายประมง IUU ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการเรือของกลางให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยเร็ว เร่งรัดประเมินราคา
และขายทอดตลาด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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และเอกชน)

๔.๓) กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการขนส่ง (ภาครัฐ

					 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทีท่ วั่ โลกและประเทศไทยต้องเผชิญอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ท�ำให้ผคู้ นต้องปรับเปลีย่ น
วิถีการด�ำเนินชีวิตรูปแบบใหม่อย่างมากมาย หรือที่เรียกกันว่า New Normal ทั้งในด้าน
กิจวัตรประจ�ำวัน การเรียน การท�ำงาน การเดินทาง หรือการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งต้อง
ปรับเปลี่ยนไปภายใต้ข้อจ�ำกัดของมาตรการควบคุมดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าว โดยทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินเองได้เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางการติดต่อ
สือ่ สารหรือช่องทางการร้องเรียนผ่านสือ่ และเครือข่ายต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ จะอ�ำนวย
ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับพบว่า
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน บางครั้งอาจมี
ความเข้าใจคลาดเคลือ่ นในการเรียกชือ่ ย่อของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน จาก สผผ. เป็น
สตง. อันเป็นชื่อย่อของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่าร้อยปี
ท�ำให้ประชาชนมีความคุ้นชินกับชื่อย่อ สตง. มากกว่า โดยปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลให้
ประชาชนเสียสิทธิหรือเสียโอกาสในการเข้าถึงความเป็นธรรมที่ประชาชนควรได้รับ
การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินจึงมีแนวคิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการขนส่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ไปสู่พี่น้องประชาชน ดังนี้
				 - บูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์กบั บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนช่องทาง
การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ในรูปแบบวีดิทัศน์ผ่านจอ LCD เสียงตามสาย ติดตั้ง
ป้ายไวนิล รวมถึงจัดวางเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ๑๒๓ แห่ง
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ าใช้บริการและประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลได้รบั ทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างทั่วถึง
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				 - บูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์กับบริษัท
บีเอ็นโอ กรุ๊ป จ�ำกัด โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน ในรูปแบบวีดทิ ศั น์ผา่ นจอ LCD บริเวณ
สี่แยกการจราจรภายในกรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา และเทศบาลเมืองหัวหิน
จ�ำนวน ๑๕ แห่ง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไป – มาในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างทั่วถึง

การบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ในรูปแบบวีดิทัศน์ผ่านจอ LCD
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๒.๒ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีต่างประเทศ
๒.๒.๑ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีต่างประเทศ
		
๑) การสัมมนาออนไลน์นานาชาติเนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี การก่อตัง้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
			 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้จัดการสัมมนาออนไลน์นานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หัวข้อ “บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา
2019” (The Ombudsman’s Role during and post COVID - 19 Pandemic)
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
			 การสัมมนาในครัง้ นีน้ บั เป็นการจัดงานสัมมนาออนไลน์นานาชาติครัง้ แรก
ของผู ้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์ และการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในเวทีองค์กร
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการ
แผ่นดินในอนาคต โดยมีวิทยากรเข้าร่วมการสัมมนา ๑๒ ท่าน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร
สถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute: IOI)
ประธานองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งกลุ่มประเทศอิสลาม และผู้ตรวจการแผ่นดินจาก
ประเทศต่าง ๆ ทีไ่ ด้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Memorandum
of Understanding: MOU) กับผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย โดยพลเอก วิทวัส
รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) น�ำเสนอบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของไทยในการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินมาตรการของภาครัฐ ยกระดับมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะการระบาดระลอกใหม่ รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสาธารณสุข และด�ำรงไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะอย่างยั่งยืน
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การสัมมนาออนไลน์นานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวข้อ “บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างและหลังวิกฤติการณ์ไวรัสโคโรนา 2019”
(The Ombudsman’s Role during and post COVID - 19 Pandemic)

๒) ความร่วมมือภายใต้กรอบสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(International Ombudsman Institute: IOI) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
			 ตามทีพ่ ลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน (ในขณะนัน้ )
ได้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร (Executive Committee) ในสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute: IOI) คือ ต�ำแหน่ง เหรัญญิก
(IOI Treasurer) และกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย (IOI Asian Director) ซึ่งได้มี
การปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
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		 (๑) การประชุมกลางปีของฝ่ายบริหารสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (IOI Executive Committee Mid-term Meeting) เข้าร่วม
การประชุมกลางปีของฝ่ายบริหารสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Executive
Mid-Term Meeting) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเหรัญญิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI
Treasurer) ของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยประเด็นส�ำคัญที่ได้มีการหารือร่วมกัน คือ
การพิจารณาประเด็นทางการเงินของสถาบันฯ โดยรายงานการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ
ของสถาบันฯ และการพิจารณาผูม้ อี ำ� นาจลงนามในบัญชีของสถาบันฯ รวมถึงการรับทราบ
ความคืบหน้าการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานสหประชาชาติของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศในการพิจารณาร่างข้อมติของสหประชาชาติวา่ ด้วยบทบาทและอ�ำนาจของ
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ยในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน การบริหาร
ราชการแผ่นดินทีด่ ี และหลักนิตธิ รรม (United Nations’ Resolution on Ombudsman’s
Role in the Promotion and Protection of Human Rights, Good Governance
and Rule of Law) ซึ่งจะเป็นก้าวแรกแห่งความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานระหว่างสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศและองค์การสหประชาชาติ โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งราชอาณาจักรไทยได้มสี ว่ นร่วมในการเป็นองค์ประกอบของคณะท�ำงานสหประชาชาติ
(United Nations’ Working Group) และการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล หลักนิตธิ รรม
รวมถึงการให้ความคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสทีป่ ระชาคม
ระหว่างประเทศจะได้มีความตระหนักรู้อย่างแท้จริงต่อบทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจ
ขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินทั่วโลกที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) อีกด้วย
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(๒) การสัมมนานานาชาติ ในหัวข้อ “โควิด-19 และผู้ตรวจการแผ่นดิน ความท้าทายต่อสถานการณ์โรคระบาด (COVID - 19 and the Ombudsperson-Rising
to the Challenge of a Pandemic)” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าร่วม
การสัมมนาออนไลน์นานาชาติ (International Webinar) ในหัวข้อ “โควิด-19 และผู้ตรวจการ
แผ่นดิน - ความท้าทายต่อสถานการณ์โรคระบาด (COVID - 19 and the OmbudspersonRising to the Challenge of a Pandemic)” ที่จัดขึ้นโดยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐ
อิสราเอล ร่วมกับสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ เพื่อสรุปผลการด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น
ข้อเสนอแนะแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แนวทางการแก้ไขปัญหาประชาชนขาดแคลน
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลท�ำความสะอาดมือ และกรณีมาตรการป้องกันโรค
ส�ำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) การสัมมนาออนไลน์นานาชาติในครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมจากประเทศ
สมาชิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก และได้รับเกียรติ
จากนายปีเตอร์ ทินดัล (Mr. Peter Tyndall) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์
และประธานสถาบั น ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ระหว่ า งประเทศ นายมาทั น ยาฮู อิ ง แมน
(Mr. Matanyahu Englman) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐอิสราเอล และนายเวอร์เนอร์
อามอน (Mr. Werner Amon) เลขาธิการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
เป็นผู้กล่าวต้อนรับเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์นานาชาติดังกล่าว
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การสัมมนาออนไลน์นานาชาติหัวข้อ “โควิด-19 และผู้ตรวจการแผ่นดิน - ความท้าทายต่อสถานการณ์โรคระบาด
(COVID - 19 and the Ombudsperson-Rising to the Challenge of a Pandemic)

		 (๓) การประชุมฝ่ายบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (IOI Executive Committee Meeting) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เข้าร่วมการประชุมฝ่ายบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Executive
Committee) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเหรัญญิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Treasurer)
ของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ
การพิจารณาประเด็นทางการเงินของสถาบันฯ โดยได้มีการพิจารณารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ การพิจารณาความเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับ
สมาชิกภาพขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมของสถาบันฯ
รวมถึงการก�ำหนดหัวข้อต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการประชุมสมัชชาสามัญของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (IOI’s General Assembly) ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การรายงาน
ความคืบหน้ากรณีที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติให้การรับรองข้อมติที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทและอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ย
ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี และหลักนิติธรรม
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			 นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังได้มกี ารพิจารณาเนือ้ หาของร่างปฏิญญา
กรุงดับลิน (Dublin Declaration) ทีไ่ ด้รบั รองหลักการส�ำคัญขององค์กรผูต้ รวจการแผ่นดิน
ในการด�ำเนินงานโดยหลักธรรมาภิบาล การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
หลักนิตธิ รรม ในการนีผ้ ตู้ รวจการแผ่นดินได้มขี อ้ เสนอเพิม่ เติมหลักการทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้าไว้ในร่างปฏิญญากรุงดับลิน (Dublin
Declaration) นี้ด้วย มีใจความกล่าวคือ “โลกภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะแตกต่างจากที่เคยเป็นมา ดังนั้น องค์กรผู้ตรวจการ
แผ่นดินจึงควรต้องปรับตัวและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรภายใต้บริบทของ
“ความปกติใหม่ (New Normal)” โดยน�ำรูปแบบและวิธกี ารใหม่มาปรับใช้ โดยเฉพาะผ่าน
นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผู้ซึ่งขวัญก�ำลังใจได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักในช่วงการแพร่ระบาดของโรค” ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอ
หลักการดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์
			 (๔) การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute’s Board of Directors
Meeting) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Board of Directors Meeting) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
ผลการประชุมฝ่ายบริหารสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ทีผ่ า่ นมา และทีป่ ระชุมได้มกี ารพิจารณาข้อเสนอเพิม่ เติมจากสมาชิกเกีย่ วกับเนือ้ หา
ของร่างปฏิญญากรุงดับลิน (Dublin Declaration) จนได้ข้อสรุปร่วมกัน นอกจากนี้
ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการอบรม การจัดท�ำเอกสาร
วิชาการเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศและการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบของหน่วยงานสมาชิก
ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย
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(๕) การประชุมระดับภูมภิ าคเอเชียของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute’s Asian Regional Meeting)
เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมการประชุมระดับภูมภิ าคเอเชียของสถาบันผูต้ รวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute’s Asian Regional
Meeting) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การประชุมในครั้งนี้
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการร้องขอจากส�ำนักเลขาธิการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (Secretariat of International Ombudsman Institute: IOI)
ซึ่งพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริหารแห่งภูมภิ าคเอเชีย (Asian Regional Director) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
กลุม่ ภูมภิ าคเอเชียของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman
Institute’s Asian Regional Meeting) และจัดการเลือกตัง้ ประธานคณะกรรมการบริหาร
แห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional President) ในคราวเดียวกัน โดยก�ำหนดให้จัดงาน
ดังกล่าวก่อนการประชุมสมัชชาสามัญของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI’s
General Assembly) ที่มีขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
				 ในการประชุมดังกล่าว พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) ในฐานะกรรมการบริหารแห่งภูมิภาคเอเชียเป็นประธาน
ในที่ประชุม มีสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
จ�ำนวน ๑๔ องค์กร เข้าร่วมการประชุม สาระส�ำคัญของการประชุม ประกอบด้วย
การรายงานให้สมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชียทราบถึงการด�ำเนินการของสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ การด�ำเนินการของคณะท�ำงาน
สหประชาชาติของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (United Nations’ Working
Group) ที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
คณะท�ำงานดังกล่าว เพือ่ เสนอข้อมติขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยบทบาทของผูต้ รวจการ
แผ่นดินในการส่งเสริมและพิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชน และหลักการว่าด้วยการปกป้องและส่งเสริม
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือที่เรียกว่า หลักการเวนิส (Venice Principles) อีกทั้ง
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มีการแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชียทราบถึงผลการเลือกตั้งฝ่ายบริหารของสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI’s Executive Committee) ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๗ ซึ่งพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) ได้รับเลือก
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธาน ล�ำดับที่หนึ่ง (IOI 1st Vice-President)
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาการเลือกตัง้ ประธานกรรมการบริหารภูมภิ าคเอเชีย
(Asian Regional Director) และมีมติร่วมกันว่า ในการประชุมสมัชชาสามัญที่ก�ำลังจะมาถึง
จะมีการรับรองข้อบังคับของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI’s By-laws)
ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ และในมาตรา ๑๑ (C) ของข้อบังคับจะมีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
กรรมการบริหารในแต่ละภูมิภาคให้สอดคล้องกับจ�ำนวนสมาชิกในภูมิภาคนั้น ซึ่งในกลุ่ม
ภูมิภาคเอเชียจะมีจ�ำนวนกรรมการบริหารเพิ่มจาก ๓ คน เป็น ๔ คน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการสรรหาประธานกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชีย และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับข้อบังคับของสถาบันฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควร
จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียให้ครบทั้ง ๔ คนก่อน และหลังจากนั้น
จึงจะด�ำเนินการเลือกประธานกรรมการบริหารแห่งภูมิภาคเอเชียต่อไป

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(International Ombudsman Institute’s Asian Regional Meeting)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

			 (๖) การประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (International Ombudsman Institute’s World Conference) ครั้งที่ ๑๒
				 การประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (International Ombudsman Institute’s World Conference) เป็นเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงาน และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระหว่างหน่วยงาน
สมาชิกทั้งหมด การประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
มีกำ� หนดจัดขึน้ ทุก ๔ ปี โดยหน่วยงานสมาชิกจะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และ
จะจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมสมัชชาสามัญสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(International Ombudsman Institute’s General Assembly)
				 อนึง่ การประชุมระดับโลกของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ ครัง้ ที่ ๑๒ เดิมมีกำ� หนดจัดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ซึง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนกลายเป็นการแพร่ระบาดของโรค
ที่แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก (Pandemic) จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเลื่อน
ก�ำหนดการจัดงานออกไป ต่อมาได้มีการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุม
ระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ดังนี้
		
(๖.๑) การประชุมสมัชชาสามัญสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute’s General Assembly)
						 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ในขณะนัน้ ) พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูต้ รวจการแผ่นดิน (ในขณะนัน้ ) เลขาธิการ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน รองเลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินทุกท่าน และคณะ
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสามัญสถาบันผูต้ รวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute’s General Assembly)
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ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เหรัญญิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Treasurer) ในการประชุม
สมัชชาสามัญครั้งนี้ มีผู้แทนองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมประชุมกว่า ๒๐๐ องค์กร
จาก ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก ประเด็นส�ำคัญที่หารือร่วมกัน คือ การรายงานการด�ำเนินงาน
ในภาพรวมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ตลอดช่วงวาระการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารของสถาบันชุดปัจจุบัน ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้น�ำเสนอรายงานสถานะการเงินของสถาบันฯ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ และ
ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ร่วมกันอีกด้วย
						 ในการนี้ ที่ประชุมสมัชชาสามัญได้ร่วมกันออกเสียง
ลงคะแนนให้ความเห็นชอบในการปฏิรปู กฎข้อบังคับของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (IOI’s By-laws) ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การแก้ไขข้อบังคับของสถาบันฯ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปกฎเกณฑ์ของสถาบันฯ ให้มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นไป
ตามหลักการมีสว่ นร่วมของสมาชิกของสถาบันฯ มากยิง่ ขึน้ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน
ให้ความเห็นชอบในการรับรองหลักการแห่งปฏิญญากรุงดับลิน (Dublin Declaration)
ทีไ่ ด้รบั รองหลักการส�ำคัญขององค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินในการด�ำเนินงานโดยหลักธรรมาภิบาล
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม ซึ่งผลการลงคะแนนเสียง
ปรากฏว่า สมาชิกเห็นชอบการปฏิรูปการเลือกตั้ง การแก้ไขข้อบังคับของสถาบันฯ และ
เห็นชอบในการรับรองหลักการแห่งปฏิญญากรุงดับลิน (Dublin Declaration)
						 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แนะน�ำเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
ผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศทีไ่ ด้รบั เลือกให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฝ่ายบริหารของสถาบันฯ
ชุดใหม่ ได้แก่
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รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

						 (1) ประธานสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
ได้แก่ นายคริส ฟิลด์ (Mr. Chris Field) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
						 (2) รองประธานสถาบันฯ คนทีห่ นึง่ ได้แก่ พลเอก วิทวัส
รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย (ในขณะนั้น)
						 (3) รองประธานสถาบันฯ คนทีส่ อง ได้แก่ นางสาวไดแอน
เวลบอร์น (Ms. Diane Welborn) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา
						 (4) เหรัญญิก ได้แก่ นางสาวแคโรไลน์ โซโคนี (Ms. Caroline
Sokoni) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐแซมเบีย
		
(๖.๒) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute’s Workshop)
						 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute’s Workshop) ในหัวข้อ
“Giving Voice to the Voiceless (การให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส – มุมมองของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ )” ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน (ในขณะนั้น) ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติ
จาก นางจอน ฮยอนฮวี (Ms. Jeon Hyun-Heui) ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและ
สิทธิพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (ACRC) และนายจุง ฮีลี (Mr. Junghee Lee)
รองประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (ACRC)
และนายไมเคิล แมนโธร์ป (MR. Michael Manthrope) ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งคอมมอนเวลท์
เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth Ombudsman of Australia) เข้าร่วมเสวนา
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น พร้อมทัง้ น�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินงานขององค์กรผูต้ รวจการ
แผ่นดินที่ได้ให้ความส�ำคัญต่อผู้ด้อยโอกาส ในการจัดท�ำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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การประชุมเชิงปฏิบัติการของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
หัวข้อ “Giving Voice to the Voiceless (การให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส – มุมมองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

		
(๗) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเลือกตั้งเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารระดับภูมภิ าคเอเชีย (Asian Regional Director) ของสถาบันผูต้ รวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ
				 เมือ่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส�ำนักเลขาธิการสถาบันผูต้ รวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute: IOI) ได้มีหนังสือผ่าน
ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประกาศรับสมัครการเสนอชือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เพือ่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริหารระดับภูมภิ าคเอเชีย (Asian Regional Director) ทดแทนต�ำแหน่ง
ที่ว่างลง ๒ ต�ำแหน่ง จากทั้งหมด ๔ ต�ำแหน่ง ภายหลังการพ้นจากวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์)
				 ในการนี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน๕
ได้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในต�ำแหน่งกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชียของสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ โดยได้รับการเสนอชื่อ (Nomination) จากนางจอน
ฮยอนฮวี (Ms. Jeon Hyun-Heui) ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Anti-corruption and Civil Rights Commission: ACRC) และ
ได้รบั การรับรองการเสนอชือ่ (Secondment) จากนายโมฮัมหมัด นาจีห์ (Mr. Mokhammad
Najih) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕

ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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				 ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส�ำนักเลขาธิการสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศได้มีหนังสือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ
ผลเลือกตั้งกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ ซึง่ เป็นการลงคะแนนเสียงลับทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-ballot) จากสมาชิกในภูมภิ าค
เอเชียที่มีสิทธิออกเสียงจ�ำนวน ๑๙ หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
				 (๑) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งราชอาณาจักรไทย
				 (๒) นายอาจัส อาลี คาน (Mr. Ajaz Ali Khan) ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน แห่งรัฐซินด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
				 (๓) นายโมฮัมหมัด นาจีห์ (Mr. Mokhammad Najih) ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
				 บุคคลผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
จ�ำนวน ๒ ราย คือ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย
และนายอาจัส อาลี คาน (Mr. Ajaz Ali Khan) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐซินด์ สาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถาน เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริหารระดับภูมภิ าคเอเชีย
ของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ซึง่ ข้อบังคับของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (By-laws) ได้ก�ำหนดให้กรรมการบริหารจากทุกภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการภายใน
องค์กร เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ การรับสมาชิกเพิ่ม และการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ
รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสมัชชาสามัญ (General Assembly) ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับจากการประชุมสมัชชาสามัญที่รับรองผล
การสรรหาจนถึงการเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารชุดถัดไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริหารจะจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง โดยสมาชิกในกรรมการบริหารจะผลัดเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าภาพ
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				 จากการทีน่ ายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้รบั คะแนนเสียงเลือกตัง้ เป็นล�ำดับทีห่ นึง่ (ได้รบั ๑๐ คะแนนเสียง)
จึงเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รบั ความไว้วางใจ
จากหน่วยงานสมาชิกในภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งถือเป็น
ความส�ำเร็จอีกครั้งหนึ่งในเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินระดับโลก และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยทีไ่ ด้รบั อย่างกว้างขวางจากหน่วยงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชียของสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ มีองค์ประกอบ ดังนี้
				 (๑) ประธานภูมิภาค (รอการสรรหา)
				 (๒) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งราชอาณาจักรไทย
				 (๓) นางจอน ฮยอนฮวี (Ms. Jeon Hyun-Heui) ประธาน
กรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (ACRC)
				 (๔) นายอาจัส อาลี คาน (Mr. Ajaz Ali Khan) ผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งรัฐซินด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
				 (๕) นายซานาวาซ ทาริก (Justice Shahnawaz Tariq)
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐซินด์ เพื่อการคุ้มครองสตรีจากการล่วงละเมิดในสถานที่ท�ำงาน
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
				 ทั้งนี้ ภายหลังการสรรหากรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย
ดังกล่าวจนครบถ้วนทัง้ ๔ ต�ำแหน่งแล้ว ส�ำนักเลขาธิการสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศจะเตรียมด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนเสียงลับทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (IOI Asian Regional President) ต่อไป
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๒.๒.๒ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ฯ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
		
๑) การสัมมนาวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี
การก่อตั้งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
			 เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ในหัวข้อ “Digitalization of the Ombudsman’s Activities: Innovative Mechanisms
for Ensuring and Protecting Human Rights and Freedoms” ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบ
การประชุมทางไกลด้วยวิดทิ ศั น์ (Videoconference) ซึง่ เป็นกิจกรรมส่วนหนึง่ ตามขอบเขต
ความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ในการที่จะ
สื่อสารและร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ภาคี
			 การสัมมนาครั้งนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน (ในขณะนัน้ ) ได้บนั ทึกเทปบรรยายแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในหัวข้อย่อย “หน่วยงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)” (National Human Rights Institutions During the COVID - 19
Pandemic) โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมถึง
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินทีม่ ตี อ่ หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในช่วงทีผ่ า่ นมา ได้แก่
แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาประชาชนขาดแคลนหน้ า กากอนามั ย และแอลกอฮอล์ เจล
ท�ำความสะอาดมือ การบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม
การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
มาตรการป้องกันโรคส�ำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการแก้ไขปัญหาจากมาตรการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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			 นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองวันสิทธิมนุษยชน
สากลภายใต้แนวคิด “Recover Better-Stand Up for Human Rights” ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีบุคคลส�ำคัญกล่าวเปิดการสัมมนา ได้แก่
นายแทนซิลา นาร์แบวา (Mr. Tanzila Narbaeva) ประธานวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐ
อุซเบกิสถาน (Chairperson of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan) นางสาวมิเชลล์ บาเซเลท (Ms. Michelle Bachelet) ข้าหลวงใหญ่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Human Rights) และ
นายปีเตอร์ ทินดัล (Mr. Peter Tyndall) ประธานสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(President of the International Ombudsman Institute) และผู้แทนจากองค์กร
นอกภาครัฐ (NGOs) ต่าง ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อย่อย ได้แก่ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในเอเชียกลางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) : การใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มเปราะบาง : การใช้วิธีการ
ด�ำเนินงานที่สร้างสรรค์ และความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับหน่วยงานด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยแสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในสถานการณ์ทยี่ ากล�ำบาก
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึง่ มีเรือ่ งร้องเรียนจาก
ประชาชนมากขึน้ จากสถานการณ์ปกติ จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบการท�ำงานโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการด�ำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น พิ เ ศษกั บ
กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้ต้องขัง ชนกลุ่มน้อย ซึ่งได้รับผลกระทบมากกว่าคนปกติ
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			 การสัมมนาวิชาการนานาชาติดงั กล่าวเป็นเวทีสำ� คัญในการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ระหว่างองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และองค์กร
นอกภาครัฐ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันและประเด็นที่ต้องค�ำนึงถึงจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดและมาตรการของรัฐในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ทีม่ ตี อ่ ประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ สร้างการเรียนรูใ้ นระดับนานาชาติทเี่ ป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานขององค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินไทยในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์อันยากล�ำบากที่เกิดขึ้น

การบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)”
(National Human Rights Institutions During the COVID - 19 Pandemic)
ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี
การก่อตั้งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน”
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๓) การสัมมนา ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการตรวจสอบทัณฑสถาน
ตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอื่น ๆ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี” (Optional Protocol of the Convention
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of
Punishment (OPCAT) : Prison Inspection Practice)
			 เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น
ของประเทศไทย) ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(นายกมลธรรม วาสบุญมา) และคณะเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “แนวปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบทัณฑสถาน
ตามพิธสี ารเลือกรับของอนุสญั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี” (Optional Protocol of the Convention Against
Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment
(OPCAT) : Prison Inspection Practice) ซึ่งจัดโดย ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
			 ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์มหี น้าทีแ่ ละอ�ำนาจในฐานะ
กลไกระดับชาติเพื่อป้องกันการทรมาน (National Preventive Mechanism: NPM)
ตามพันธกรณีจากการทีป่ ระเทศนิวซีแลนด์ได้ให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมาน และการกระท�ำอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี หรือ OPCAT
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีการด�ำเนินงานสอดรับกับพันธกรณีที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดย OPCAT ก�ำหนดให้รฐั ภาคีตอ้ งก�ำหนดหน่วยงานปฏิบตั หิ น้าทีก่ ลไกระดับชาติ
เพื่อก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้บริบท
ของสถานกักกัน (Place of detention) ที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม
ที่เป็นการทรมาน พ.ศ. ๒๕๓๒ (Crimes of Torture Act 1989 : COTA) ซึ่งส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ต่อผู้พ�ำนักในสถานกักกันประเภทต่าง ๆ สามารถหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องขึ้นพิจารณา
ได้เอง (Own-motion investigation) ตรวจสอบสภาพการกักกันและการปฏิบัติต่อ
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ผู้ถูกกักกัน จัดท�ำข้อเสนอแนะต่อผู้มีอ�ำนาจรับผิดชอบสถานกักกัน รวมทั้งติดตามการน�ำ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินไปปฏิบัติ
			 การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปีเตอร์ โบเชียร์ (Mr. Peter
Boshier) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และนางสาวเอ็มม่า โรบัค
(Ms. Emma Roebuck) ผู้ตรวจสอบอาวุโสตามพิธีสาร OPCAT (Senior Inspector
OPCAT) บรรยายและน�ำเสนอข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ในการตรวจสอบทัณฑสถานตามพิธีสารฯ หลักเกณฑ์
การตรวจสอบทัณฑสถาน ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ การรายงานผลและติดตาม
ผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นภายหลัง รวมทั้งบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในกระบวนการ
ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานระหว่างประเทศ
ด้านการป้องกันการถูกทรมาน ผู้แทนจากส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนหน่วยงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล ซึง่ รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบทัณฑสถาน หรือ
สถานกักกันภายใต้พิธีสารฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
			 การสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จึงมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แม้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในระหว่าง
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติตามกรอบพิธีสารฯ
ซึง่ เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน แต่เนือ่ งด้วยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากผูต้ อ้ งขังเป็นจ�ำนวนมาก ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ซึง่ ในการสัมมนา
ครัง้ นี้ ท�ำให้สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินสามารถน�ำองค์ความรูใ้ นการตรวจสอบทัณฑสถาน
ของประเทศนิวซีแลนด์มาปรับใช้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเฉพาะกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในทัณฑสถาน
หรือสถานกักกัน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของภาครัฐ
ต่อไป
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การสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการตรวจสอบทัณฑสถานตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี”
Optional Protocol of the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment of Punishment (OPCAT) : Prison Inspection Practice)
จัดโดย ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์

		
๔) การประชุมคณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical Working
Group) ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดิน
แห่งราชอาณาจักรไทยและประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
			 เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น
ของประเทศไทย) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical Working Group)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะผู้แทนส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศ
นิวซีแลนด์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นกลไกการด�ำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคี (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย (Ombudsman of Thailand : OMT) และประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman of New Zealand) โดยที่ประชุม
ทัง้ สองฝ่ายได้มกี ารหารือแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมทางวิชาการในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
ร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระหว่างสององค์กร
นอกจากนี้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ยงั ยินดีให้ความอนุเคราะห์
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ข้อมูลแก่ฝ่ายไทยเพื่อการด�ำเนินการศึกษาเปรียบเทียบระบบผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่าง
ไทยและนิวซีแลนด์ การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อ
ตีพมิ พ์ลงในวารสารผูต้ รวจการแผ่นดิน นอกจากนี้ ทัง้ สองฝ่ายยังได้เห็นชอบในหลักการร่วมกัน
ในการจัดการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในสายงานสอบสวน
และสายงานสนับสนุน น�ำมาซึ่งประโยชน์ที่ทางส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไทยจะได้รับ
ในด้านการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในระยะต่อไป
		
๕) การสัมมนานานาชาติ หัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิของผูพ้ กิ ารท่ามกลาง
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019” (Making Disability Rights Real
in a Pandemic)
			 เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นของ
ประเทศไทย) ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิเทศสัมพันธ์
และคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์นานาชาติ หัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิของ
ผูพ้ กิ ารท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019” (Making Disability
Rights Real in a Pandemic) ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศ
นิวซีแลนด์ การสัมมนาครั้งนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งประเทศนิวซีแลนด์ทมี่ ตี อ่ ผูพ้ กิ ารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความเชื่อมั่นและรับประกันว่า
ผูพ้ กิ ารจะสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ในการปกป้องคุม้ ครองสิทธิตา่ ง ๆ การตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐในการด�ำเนินงานเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์เป็นส่วนหนึง่ ของกลไกการตรวจสอบอิสระ (Independent
Monitoring Mechanism: IMM) ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของ
สหประชาชาติ (the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
โดยมีหน้าทีต่ ดิ ตามการด�ำเนินงาน และการประเมินผลอย่างเป็นอิสระเพือ่ ส่งเสริมให้ผพู้ กิ าร
ชาวนิวซีแลนด์ได้รับสิทธิครบถ้วนตามอนุสัญญาดังกล่าว
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			 ที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ได้บังคับใช้มาตรการจ�ำกัดอันเข้มงวด
(COVID - 19 lockdown) เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19) เป็นเวลาประมาณ ๔ สัปดาห์ ในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งส�ำคัญที่รัฐบาล
นิวซีแลนด์ให้ความส�ำคัญ คือ หลักการที่ว่าผู้พิการจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
เหมือนกับพลเมืองทุกคนในประเทศ โดยได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงสินค้าและบริการ
การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการมีส่วนร่วมการให้
บริการด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการจ้างงาน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
รวมถึงผูพ้ กิ ารทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งขัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้เข้าถึงผูพ้ กิ าร
ให้ได้มากทีส่ ดุ และทันต่อสถานการณ์ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับความพิการ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
แห่งประเทศนิวซีแลนด์ได้จดั ท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานดังกล่าวเกีย่ วกับการให้บริการแก่
ผูพ้ กิ าร พบว่าภาครัฐสามารถให้บริการแก่ผพู้ กิ ารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านวิธกี ารต่าง ๆ
เช่น การประชุมออนไลน์ การรับฟังเสียงของประชาชนผู้พิการ การให้บริการทางโทรศัพท์
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้พิการเพื่อให้เข้าถึงสินค้าอุปโภค
บริโภค และบริการที่ดี นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ยังได้มี
การด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับองค์กรคนพิการ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือ
ชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้พิการ (ชาวเมารี) ดังเช่น Kapo Maori Aotearoa New Zealand Inc.
ซึง่ ด�ำเนินงานโดยชาวเมารีและเข้าถึงชุมชนโดยง่าย ท�ำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของผู้พิการชนกลุ่มน้อยได้อย่างแท้จริง
		
๖) การสัมมนานานาชาติ หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในกลุ่มประเทศตามแนวยุทธศาสตร์หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Anti-Corruption for
Belt and Road Countries)
			 ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Commission of Supervision:
NCS) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Memorandum of
Understanding: MOU) อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ในด้านการต่อต้านการทุจริต และการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ผ่านการแลกเปลี่ยน
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การเดินทางเยือนของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร ซึง่ ผลจากการด�ำเนินกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือข้างต้น ได้พัฒนาไปสู่การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน
และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
จัดหลักสูตรการสัมมนาระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยการตรวจสอบวินัยแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (China Academy Discipline Inspection and Supervision: CADIS)
ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นระดับปฏิบตั กิ าร
ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยคณะผูแ้ ทนของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้เข้าร่วม
การสัมมนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
			 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การสัมมนาระดับนานาชาติดังกล่าว
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มประเทศตามแนว
ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Anti-Corruption for Belt and Road Countries)
ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมในการสัมมนา ในพิธีเปิดการสัมมนา นายฟู กุย (Mr. Fu Kui)
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์
(Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of
China: CCDI) และรองประธานคณะกรรมการการตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน
(National Commission of Supervision: NCS) กล่าวน�ำเสนอข้อมูลการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทีเ่ กิดขึน้ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การด�ำเนินการ
สัมมนามุง่ เน้นการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ในหัวข้อทีเ่ ป็นประโยชน์จากคณะวิทยากร
ของวิทยาลัยการตรวจสอบวินัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ
นวัตกรรมและนโยบายที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเปิดสาธารณรัฐประชาชนจีนออกสู่สังคมโลก
ความส�ำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั แิ ละความประพฤติ
ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน การสร้างเสริมคุณธรรมและ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การพัฒนากฎหมายและระเบียบเพือ่ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันในสาธารณรัฐประชาชนจีน ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ก�ำกับดูแลวินัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เหล่านั้น ความร่วมมือของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับนานาชาติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการติดตามเอาทรัพย์สินคืน ทั้งนี้ ยังได้เปิดเวที
การสนทนาและน�ำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันอีกด้วย
กล่าวได้วา่ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมการสัมมนา
นานาชาติในครัง้ นี้ เนือ่ งจากเป็นโอกาสทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นระดับปฏิบตั ไิ ด้เปิดทัศนะ แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน และ
การจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากประเทศต่าง ๆ ที่อยู่
ในแนวยุทธศาสตร์หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน อันจะมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวน สามารถน�ำความรู้มาประมวล
ใช้เสริมสร้างทักษะในด้านการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ก่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้ า ใจในภาพรวมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและการด�ำเนินการอย่างบูรณาการใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศต่าง ๆ ตลอดจนความส�ำคัญของความร่วมมือในระดับ
ประเทศ เพือ่ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
ในระดับนานาชาติต่อไป

การสัมมนา หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มประเทศตามแนวยุทธศาสตร์หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง
(Anti-Corruption for Belt and Road Countries) ” จัดโดย วิทยาลัยการตรวจสอบวินัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(China Academy Discipline Inspection and Supervision: CADIS) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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๒.๓ ความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการจัดกิจกรรม /
โครงการ เพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร โดยด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและการยกระดับธรรมาภิบาลของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และได้มี
การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ โดยมีผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
๒.๓.๑ ความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์กร
(๑) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน (ITA)
			 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐ และการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานภาครัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด�ำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน�ำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้
บริการสามารถอ�ำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการประเมิน ITA ซึ่งถือเป็น
การประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติที่
นอกเหนือจากการประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงานการป้องกันการทุจริตในองค์กรและ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
การบริหารงานของผู้บริหาร ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน ให้มีมาตรฐาน เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
รวมถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริต โดยมีการวัดและประเมินผลจากการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้ารับ
การประเมิน ITA อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ ๕ โดยได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและยกระดับธรรมาภิบาลของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินในกิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) และเพือ่ เป็นการยกระดับและขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ITA ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงมีการจัดท�ำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนางานของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และสอดรับกับหลักเกณฑ์การประเมินทีก่ ำ� หนด เน้นการมีสว่ นร่วม
การด�ำเนินงานของบุคลากรทุกคนในการบริหารงานและพัฒนาองค์กร รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้นำ� มาตรการเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานข้างต้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็น
การขับเคลื่อนและยกระดับการด�ำเนินงาน ITA ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้รับคะแนนประเมิน ๙๐.๔๔ คะแนน
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓.๘๕ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ
A และล�ำดับที่ ๓ ในกลุ่มองค์กรอิสระ สรุปรายละเอียด ดังนี้
		
๑) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment: OIT)
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และได้ส่งเอกสารผ่านระบบ
ITAS ตามปฏิทินที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนดโดยการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นข้อมูลที่
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
เป็นประจ�ำและต่อเนื่อง
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			 ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment: IIT)
บุคลากรภายในส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหาร
ผู้อ�ำนวยการ พนักงาน ลูกจ้าง / พนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมประเมินตามแบบวัด
การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment System : ITAS) ตามปฏิทนิ ทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนด
		 ๓) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT)
				 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้สง่ ข้อมูลเกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ภายนอกผ่านทางระบบ ITAS ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
เครื่องมือ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

เพิ่มขึ้น / ลดลงจาก
ปี งปม. พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

๙๕.๗๘

๑๐๐.๐๐

๔.๒๒

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)

๗๐.๘๙

๗๒.๙๑

๒.๐๒

๓. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)

๙๐.๐๓

๙๕.๒๓

๕.๒๐
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				ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเข้ารับการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารงานและปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมสุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยจะด�ำเนินการสรุปและวิเคราะห์ผลคะแนน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดท�ำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมถึง
แผนการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อยกระดับการด�ำเนินงาน ITA
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
๒.๓.๒ ความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับต�ำแหน่งและสายงาน เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สามารถปฏิบตั งิ านสนับสนุนผูต้ รวจการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕ ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายให้บุคลากรส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นก�ำลังคนคุณภาพ
ในการขับเคลื่อนการท�ำงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่รุนแรงขึ้น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเป็นแบบผสมผสาน เน้นการพัฒนาศักยภาพผ่านระบบออนไลน์หรือระบบ
การสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการเว้นระยะห่าง
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ทางสังคม แต่บคุ ลากรยังคงได้รบั การพัฒนาศักยภาพและได้รบั ความรูใ้ นด้านต่าง ๆ เช่นเดิม
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินจึงได้ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบ่งเป็น
(๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน จ�ำนวน ๓ โครงการ และ (๒) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน ๓๑ หลักสูตร/โครงการ
ทั้งนี้ จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งมีเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ทีก่ ำ� หนดให้บคุ ลากรทีเ่ ข้ารับการพัฒนาศักยภาพต้องผ่านเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานก�ำหนด
ร้อยละ ๙๕ มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
ตัวชี้วัด

หน่วย เป้าหมาย ผลการด�ำเนินงาน

ร้อยละของ
ร้อยละ
บุคลากร
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ที่ผ่านเกณฑ์
ตามที่ส�ำนักงาน
ก�ำหนด

๙๕

ร้อยละ ๑๐๐
เป้าหมาย
จ�ำนวน
๓๓๖ คน
ผ่านเกณฑ์
ตามที่
ส�ำนักงาน
ก�ำหนด
จ�ำนวน
๓๓๖ คน

หมายเหตุ

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนา
ด้านจิตวิทยาของเจ้าหน้าที่ส�ำนักตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน” กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน ๑๖ คน
ผ่านเกณฑ์ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
(๒) โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน ๒๘ คน
ผ่านเกณฑ์ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
จ�ำนวน ๒๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
(๓) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะเพื่อเปลี่ยนผ่าน
สู่องค์กรดิจิทัล” กลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน ๒๙๒ คน ผ่านเกณฑ์ตามที่
ส�ำนักงานก�ำหนด จ�ำนวน ๒๙๒ คน
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
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๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน จ�ำนวน ๓ โครงการ
๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาทักษะและ
เพิม่ พูนประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาด้านจิตวิทยาของเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน”
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายงานสอบสวน ซึ่งถือว่าเป็นสายงานหลักและมีความส�ำคัญต่อภารกิจของ
ผูต้ รวจการแผ่นดินในการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะบุคลากรในส่วนงาน
ด้านการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ทีม่ หี น้าทีใ่ นการแสวงหาข้อเท็จจริง และรับเรือ่ งร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้บุคลากรในส่วนงานดังกล่าว นอกจากจะต้องมีความรู้พื้นฐาน
ด้านกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องมีทักษะในด้านอื่น ๆ เพื่อจัดการกับ
เรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจปัญหาของประชาชน มีทักษะการรับเรื่อง
สามารถประสานงาน ดูแล และการติดต่อกลับที่ดี ซึ่งรวมไปถึงการจัดการสุขภาพจิตของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเรื่องร้องเรียน ที่ต้องมีเทคนิคหรือแนวทางในการป้องกันปัญหา
ความเครียดหรือสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด้วย ดังนั้น
ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น จึ ง ได้ จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร หลั ก สู ต ร
“การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาด้านจิตวิทยาของ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน” ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการให้บริการและ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่สอบสวนส�ำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าทีส่ อบสวนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและด้านจิตวิทยา รวมถึงเสริมสร้างสุขภาพจิต
ที่ดี เข้าใจการบริหารจัดการอารมณ์และบริหารจัดการความเครียดในเชิงสร้างสรรค์
ซึง่ ในการพัฒนาศักยภาพตามโครงการดังกล่าว มีเนือ้ หาการบรรยายเกีย่ วกับการให้บริการ
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ จิตวิทยาการติดต่อสื่อสาร เทคนิคการเจรจาต่อรองและ
การโน้มน้าวใจในภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต การปฏิบตั ติ นเพือ่ เตรียมรับมือกับความเครียด
ความซึมเศร้าของตนเองและกับการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร
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ในสายงานสอบสวนของส�ำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๑๖ คน และได้ด�ำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และการศึกษาดูงาน ณ สายด่วน ๑๙๑ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๑.๒ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
บุคลากรถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ที่ก�ำหนด ดังนั้น การวางรากฐานให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่บรรจุใหม่ ซึ่งเป็น
บุคลากรที่ส�ำคัญยิ่งต่ออนาคตขององค์กร ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึน้
เพือ่ ให้บคุ ลากรทีบ่ รรจุใหม่มคี วามรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดิน
วิสัยทัศน์ ภารกิจของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง ขอบเขตงานของแต่ละส่วนงาน ระเบียบ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร
คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีในการเป็นส่วนหนึ่งของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึง่ ในการพัฒนาศักยภาพตามโครงการดังกล่าว มีเนือ้ หาการบรรยายเกีย่ วกับบทบาท หน้าที่
ภารกิจ และระเบียบของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และ
เสริมสร้างแนวคิดธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ที่มีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงาน
ให้สำ� เร็จลุลว่ ง และความรูค้ วามเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีกลุม่ เป้าหมาย
เป็นบุคลากรที่บรรจุใหม่ จ�ำนวน ๒๘ คน และได้ด�ำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการอบรมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
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๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล”
			 ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของสังคม ประกอบกับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องมีการปรับตัว ในการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านและ
ในการให้บริการแก่ประชาชน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ดังกล่าว จึงได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาทักษะเพือ่ เปลีย่ นผ่าน
สูอ่ งค์กรดิจทิ ลั ” ขึน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาปรับใช้กบั การปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยเพื่อรักษาความมั่นคงด้านข้อมูล
เกิดการปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานและการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
รวมถึงเพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่บคุ ลากรในการก้าวสูก่ ารพัฒนาบริการดิจทิ ลั (Government
Digital Service) และวิธีการท�ำงานในยุคของความปกติใหม่ (New Normal) รวมถึง
เพือ่ ให้บคุ ลากรมีทกั ษะและสามารถน�ำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ซึง่ ในการพัฒนาศักยภาพ
ตามโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการจัดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ (Open Data) การเปลี่ ย นผ่ า นองค์ ก รสู ่ ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) และการบริหารจัดการกระบวนการเปลีย่ นแปลงสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั (Digital
Transformation in Government) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๒๙๒ คน ด�ำเนินการระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
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หลักสูตร/ประชุม

ผู้เข้าอบรม
(คน)

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (๔ หลักสูตร จ�ำนวน ๔ คน)
๑. หลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” (ยธส.)
๒. หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง”
(ปปร.)

๑
๑

๓. หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”
(นยปส.)
๔. หลักสูตร “วิทยาการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.)
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (๓ หลักสูตร จ�ำนวน ๔ คน)
๑. หลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง” (ยธก.)
๒. หลักสูตร “จิตวิทยาความมั่นคง” (สจว.)
๓. หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง” (นงก.)
หลักสูตรประกาศนียบัตร (๖ หลักสูตร จ�ำนวน ๑๐ คน)
๑. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” (๔ ส)
๒. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” (ปรม.)
๓. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปสม.)
๔. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี”
๕. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง”
๖. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน”
หลักสูตรตามสายงาน (๑๒ หลักสูตร จ�ำนวน ๑๗ คน)
๑. หลักสูตร “กลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล”
๒. หลักสูตร “การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร”
๓. หลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”

๑

๔. หลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (STRATEGIC PR MANAGEMENT)”

๑

๕. หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
และการบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP ส�ำหรับพัสดุมือใหม่”

๑
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๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๔
๒
๒
๒
๑
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๖. หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”
๗. หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ส�ำหรับหัวหน้างาน”
๘. หลักสูตร “การแปลเอกสารกฎหมาย”
๙. หลักสูตร “ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก”
๑๐. หลักสูตร “การป้องกันอาชญากรรมกับการอ�ำนวยความยุติธรรมในสังคม
(Crime Prevention)”
๑๑. หลักสูตร “การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร”
๑๒. หลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่”
โครงการประชุมสัมมนา (๖ หลักสูตร จ�ำนวน ๒๔ คน)
๑. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง
๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้น�ำแบบอไจล์
๓. การอบรมสัมมนาวิชาการด้านบริหารงานภาครัฐโครงการ eGovernment Forum
๒๐๒๑
๔. การอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โครงการ AI & IOT Summit
๒๐๒๑

ผู้เข้าอบรม
(คน)
๑
๑
๓
๑
๒
๑
๑
๒
๔
๑
๒

๕. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud
services : GDCC)

๑๑

๖. การอบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Seminar on Anti-Corruption for Belt
and Road Countries"

๔
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๓.
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๓.๑ ด้านการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน
ในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้กบั ประชาชนตามภารกิจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน นั้น ปัจจัยที่ส�ำคัญคือ ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐที่จะให้ข้อมูล
และชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งเป็นผู้ด�ำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม
ที่มีการร้องเรียนในแต่ละเรื่อง แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังพบว่าหน่วยงานของรัฐ
บางส่วนไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าทีค่ วร ซึง่ แม้วา่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะมีบทบัญญัติที่ก�ำหนดโทษส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้
แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีแนวทางในการด�ำเนินภารกิจในลักษณะกัลยาณมิตร รวมทั้ง
การใช้กระบวนการในการลงพืน้ ทีแ่ ละ / หรือจัดประชุมเพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริง
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให้คณะรัฐมนตรีได้ก�ำชับให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ทุกหน่วยงานให้ความส�ำคัญในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้
ประสานงาน รวมทัง้ การพิจารณาในการน�ำข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินไปด�ำเนินการ
พร้ อ มทั้ ง มี ก ารรายงานความคื บ หน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและรายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม
ข้อเสนอแนะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
๒. ขอให้คณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระทุกหน่วยงานสนับสนุนให้ผตู้ รวจการแผ่นดิน
สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อน�ำมาใช้ประกอบการพิจารณาด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน
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๓.๒ ด้านอัตราก�ำลังของเจ้าหน้าที่สอบสวน
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ก�ำหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ค�ำสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใด ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมและเป็นภาระแก่ประชาชน เสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐขจัด หรือ
ระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม รวมไปถึงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึง
การทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
และการเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย กรณีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณี กฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดมีปัญหา
เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึง่ จากหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจข้างต้นจะเห็นได้วา่
มีภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ในหลายประการ และในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ้ งใช้องค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ในการพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงในหลายด้าน รวมถึงจ�ำเป็นต้องมีก�ำลังคนที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก�ำลังคนในด้านงานสอบสวนและนิติการ ซึ่งถือว่า
เป็นสายงานหลักที่มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชน โดยทีผ่ า่ นมา
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องของก�ำลังคนด้านงานสอบสวนและ
นิติการ และการบริหารอัตราก�ำลังคนภายใต้ข้อจ�ำกัดของอัตราก�ำลังคนที่มีอยู่ เนื่องจาก
ก�ำลังคนด้านงานสอบสวนและนิติการถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
อาทิ การยุตเิ รือ่ งร้องเรียนได้เพิม่ มากขึน้ การมีศกั ยภาพทีจ่ ะรองรับเรือ่ งร้องเรียนทีม่ ปี ริมาณ
เพิ่มขึ้น
จากข้อมูลสถิตผิ ลการด�ำเนินการเรือ่ งร้องเรียนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรือ่ งร้องเรียน
ที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเรื่อง
ร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๗ ซึ่งจากผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีอัตราร้อยละเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จลดลง โดยอาจมี
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เหตุผลประการหนึง่ มาจากจ�ำนวนบุคลากรในสายงานสอบสวนและนิตกิ ารทีม่ จี ำ� นวนลดลง
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ�ำนวนบุคลากร
ในสายงานสอบสวนและนิติการ จ�ำนวน ๑๓๖ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีจ�ำนวนบุคลากรในสายงานสอบสวนและนิติการ จ�ำนวน ๑๓๒ คน โดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่
๑ คน จะต้องรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนคนละ ๒๓ เรื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่ายังคงมีเรื่องร้องเรียน
ที่ไม่สามารถยุติได้ภายในปีงบประมาณ ซึ่งก็อาจมีผลมาจากการมีสัดส่วนของบุคลากร
ด้านงานสอบสวนและนิติการที่ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปัจจัยจาก
เรื่องร้องเรียน เช่น ความยากง่ายและความซับซ้อนของเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียนที่ต้อง
มีการแก้ไขในเชิงระบบและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
มีผลต่อระยะเวลาในการยุติเรื่องร้องเรียนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบริหาร
อัตราก�ำลังและแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ด�ำเนินการ
จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพือ่ ช่วยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสายงานสอบสวน
และนิติการ ตลอดจนด�ำเนินการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อขอรับการสนับสนุนอัตราก�ำลัง
เพิ่มเติมต่อไป

๓.๓  ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งผลให้สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การท�ำงานให้สอดรับกับแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยสามารถ
วิเคราะห์รปู แบบการด�ำเนินงาน / ผลกระทบภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวผ่านกรอบแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM ดังนี้

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

337

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๑.๑ ด้านนโยบายการปฏิบัติงาน
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลีย่ นนโยบายและ
รูปแบบการด�ำเนินงานการปฏิบัติงานโดยมีสาระส�ำคัญ คือ การก�ำหนดให้ผู้บริหาร และ
พนักงานปฏิบัติงานที่พักอาศัย (Work From Home) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท�ำงานผ่านช่องทางดิจิทัล (Virtual Platform) มากขึ้น
			

การจัดการ

ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ ด� ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งาน
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน มีอำ� นาจหน้าทีศ่ กึ ษาค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ พิจารณา กลัน่ กรอง
และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต การปฏิบัติงานและการด�ำเนินงานของบุคลากรภายใน
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยมีการประกาศแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ด้านการจัดการ COVID – 19 เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
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			 ๑) ด้านการให้บริการประชาชน (การรับเรือ่ งร้องเรียน) จ�ำนวน ๑ ฉบับ
- ประกาศผูต้ รวจการแผ่นดิน เรือ่ ง แนวปฏิบตั สิ ำ� หรับเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการให้ค�ำปรึกษา การแจ้ง การร้องเรียน ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
		

๒) ด้านดิจิทัล จ�ำนวน ๑ ฉบับ

- ประกาศส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เรือ่ งแนวทางการปฏิบตั ิ
งานด้านดิจิทัลของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สถานการณ์ COVID – 19) ลงวันที่
๕ มกราคม ๒๕๖๔
		

๓) ด้านการบริหารภายในองค์กร จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ ประกอบด้วย
๓.๑) มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ ๒

๓.๒) ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จ�ำนวน ๑๓ ฉบับ
๑.๒ ด้านแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมีนโยบายให้สำ� นักต่าง ๆ ได้มกี ารทบทวน
และปรับแผนการด�ำเนินงาน เนื่องจากในหลายกิจกรรม / โครงการไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์
การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ซึง่ ต้องค�ำนึงถึงเป้าหมายการด�ำเนินงาน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานฯ
			 การจัดการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ปรับรูปแบบการด�ำเนินงาน อาทิ
การด�ำเนินงานผ่านวิธีการออนไลน์ (Virtual Platform) และมีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบบันทึกเสียงสนทนาของเจ้าหน้าที่ Contact Center ๑๖๗๖ เพื่อเป็นการอ�ำนวย
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ความสะดวกแก่ประชาชนนอกเวลาท�ำการ โดยผู้ร้องเรียนสามารถรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสามารถฝากข้อความเสียงเพื่อขอค�ำปรึกษา
ในการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๒.๑ ด้านการรับเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ส�ำหรับประชาชนที่ต้องการมายื่นเรื่องร้องเรียน ณ ที่ท�ำการส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยตนเอง (Walk-In) พบว่า เรื่องร้องเรียนที่ย่ืนด้วยตนเองมีจ�ำนวน
ลดลงจากไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนโยบายของรัฐบาล / ศบค. ที่ขอให้ประชาชนงดเว้น
การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ และขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ พัฒนาช่องทางออนไลน์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
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			 การบริหารจัดการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงเปิดให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียน
ณ ทีท่ ำ� การส�ำนักงานฯ โดยด�ำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เช่น การตรวจวัดอุณหภูมใิ ห้กบั ประชาชนทีเ่ ดินทาง
มายืน่ เรือ่ งร้องเรียน การจัดให้มแี อลกอฮอลล์เจล ๗๐% ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือไว้บริการ
ตามจุดต่าง ๆ นอกจากนีใ้ นห้องรับเรือ่ งร้องเรียนจะมีฉากอะคริลกิ กัน้ ระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั
เรื่องร้องเรียนกับประชาชน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง (Social distancing) ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชน ทั้งนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการจัดให้มีการอบโอโซน
เพื่อท�ำความสะอาดบริเวณที่รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนและพื้นที่ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
๒.๒ ด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางดิจิทัล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นระลอกที่ ๓ ของการระบาดโรคดังกล่าว
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยก�ำหนดช่องทางในการเข้าถึงส�ำนักงานฯ ดังนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

341

			 การบริหารจัดการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้บริหารจัดการการรับเรื่องร้องเรียน
โดยการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การจัดท�ำ 
Infographic ช่องทางการติดต่อส�ำนักงานฯ เว็บไซต์สำ� นักงานฯ และ Facebook ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบ
รับเรื่องร้องเรียนของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และช่องทางอื่น ๆ ถือเป็นช่องทาง
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของส�ำนักงานฯ ตลอดจนมีระบบ
ตอบค�ำถามอัตโนมัติ ตลอดจนสามารถสื่อสารสองทางระหว่างประชาชนกับส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า มีประชาชนร้องเรียนเข้ามา
ผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นในไตรมาสที่ ๓ – ๔ เมื่อเปรียบเทียบจากไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชนในการขอใช้บริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ / Call Center มากยิ่งขึ้น
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หมายเหตุ:  ที่มาจากเว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

นอกจากนี้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมีแนวโน้มสถิตกิ ารให้คำ� ปรึกษา
และแนะน�ำผ่านสายด่วน ๑๖๗๖ ที่สูงขึ้นตามล�ำดับดังนี้

		
๒.๓ การจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
			 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ ศบค.
ก�ำหนด ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล (Social Distancing) ดังนัน้ ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงต้องปรับตัวและปรับเปลีย่ นวิถกี ารจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและต่างประเทศผ่านช่องทางดิจิทัล

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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			 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้นำ� ระบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการด�ำเนินงานแทนการด�ำเนินกิจกรรมลงพืน้ ทีแ่ ละประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ผ่าน โปรแกรมต่าง ๆ อาทิ ระบบ Webinar และ Zoom Meeting โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้
๑) การเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหารสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (IOI Ex-Com Meeting) และการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Board Meeting) รวมถึงการประชุมกลุ่มภูมิภาค
เอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Asian Region Meeting)
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
๒) การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสามัญของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (Meeting of the IOI General Assembly) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามบทบาทของประธานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ในฐานะเหรั ญ ญิ ก ของ IOI เมื่ อ วั น ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓) การประชุมคณะกรรมการสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน (IOI Board
of Directors) และการเข้าร่วมการประชุม IOI World Conference ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔) การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Giving Voice to
the Voiceless” การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสเอเชียแปซิฟิก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕) การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
ให้แก่ประชาชนในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ผ่านระบบ Zoom Meeting
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๖) การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการศึกษา
เรื่องร้องเรียนเชิงระบบ และการจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
๗) การจัดอบรมเจ้าหน้าทีภ่ ายในส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้แก่
โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัล รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เป็นต้น
๘) การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ระดับสูง และผู้อ�ำนวยการระดับต้นในภารกิจการแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน และ
ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการผ่านระบบ Zoom Meeting
๙) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มอบกรอบแนวคิด
การพัฒนาองค์กรต่อส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ เพื่อรับมอบ
กรอบแนวความคิดต่อการพัฒนางานขององค์กรผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐
จากประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน และผูต้ รวจการแผ่นดิน ในลักษณะของกิจกรรมรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนางานขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ –
๒๕๗๐ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนางานของ
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ระหว่างองค์อ�ำนาจ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบของการจัดประชุม
ออนไลน์จ�ำแนกตามส�ำนักต่าง ๆ ผ่านระบบ Zoom Meetings
		
๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินโครงการให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑) กิ จ กรรมการด� ำ เนิ น โครงการผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น สั ญ จรพบ
ประชาชน ในรูปแบบ Hybrid Learning กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน
ของจังหวัดสุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา และระยอง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒) โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน (Knowledge Management: KM) เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในมิติของความรู้แฝง (Tacit Knowledge) จึงได้ปรับเปลี่ยน
การด�ำเนินการเป็นการพัฒนาปรับปรุงคลังความรู้ (KM) โดยน�ำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ทั้งอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลซึ่งเป็น
การด�ำเนินการจัดการความรู้ในมิติของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ตลอดจน
การเผยแพร่และน�ำเข้าข้อมูลในรูปแบบดิจทิ ลั ผ่านเว็บไซต์สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินและ
เว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
		
๒.๕ การรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกและปรับเปลีย่ นวิถกี าร
ด�ำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
				 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารปรับชือ่ ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
จากเดิม Center@ombudsman.go.th เป็น saraban@ombudsman.go.th เพือ่ ให้เป็น
ไปตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานฯ
ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ มี ก ารสื่ อ สารกั บ ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(www.ombudsman.go.th) และช่องทาง Social Medias ได้แก่ Facebook ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ Line Official อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ก�ำหนดโดย ศบค. ในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยมุ่งเน้นที่
การติดต่อผ่านช่องทางดิจิทัล
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๒.๖ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ถึงห่าง แต่ยังห่วง ปี ๒”
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสร้างความห่วงใยต้านภัยโควิด – 19
ผ่านมูลนิธิไทยพีบีเอส โดยมีการส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และสเปรย์แอลกอฮอลล์
พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ขาดแคลนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๒.๗ แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ การบริหารจัดการและดูแลเจ้าหน้าทีใ่ นสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19
๑) ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มปี ระกาศคณะกรรมการสวัสดิการ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เรือ่ ง หลักเกณฑ์และมาตรการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้าง
ของส�ำนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
โดยมีสาระส�ำคัญอยูท่ กี่ ารก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือพนักงาน/ลูกจ้างของส�ำนักงาน ได้แก่
การก�ำหนดอัตราค่าของเยีย่ มไข้ เงินสมทบค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการด�ำรงชีวติ
ระหว่างการรักษาพยาบาล
๒) ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ การบริหารจัดการและดูแลเจ้าหน้าที่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเผยแพร่
ข้อมูลผ่าน MS Outlook อย่างต่อเนื่อง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ในมิติของ
หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบ
เศรษฐกิจ เมือ่ พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน พบว่า
ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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การบริหารจัดการ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ได้สง่ ผลกระทบรุนแรงมากในทุกภาคส่วนของสังคมทัง้ ในระดับ
นานาชาติ และระดับมหภาค และเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Out of Control)
ดังนั้น การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าว ท�ำให้ส�ำนักงานฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานในบางกิจกรรม / โครงการ
แต่สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินงานในรูปแบบดิจทิ ลั
เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ซึ่งการด�ำเนินงานในรูปแบบ
ดังกล่าวเป็นลักษณะค่าใช้จา่ ยประจ�ำของหน่วยงาน จึงเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐจ�ำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์
(New Normal) ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ รองรับต่อผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อาทิ การปรับ
รูปแบบการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
		
การบริหารจัดการ
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้ประกาศใช้ระเบียบ
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีสาระส�ำคัญคือ
การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาสามารถด�ำเนินการได้
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ตามทีป่ ระธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ผูต้ รวจการแผ่นดิน และคณะผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมแถลงหรือชี้แจงรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ต่อสมาชิกวุฒสิ ภา เมือ่ วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และเข้าร่วมแถลงหรือชีแ้ จงรายงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ และทีป่ ระชุมวุฒสิ ภาได้มขี อ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในมิติต่าง ๆ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้สรุปผล
การด�ำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมรัฐสภา ดังนี้

๑. ด้านการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน
๑.๑ เรื่องมาตรการความปลอดภัยทางน�้ำ
จากข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา เรื่อง เรือโดยสารฟินิกซ์ ไดร์วิง อัปปาง
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภูเก็ต รวมถึง
ภาพรวมทั้งประเทศ
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาถึงความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางน�้ำ 
และได้หยิบยกเรื่องความปลอดภัยทางน�้ำและการด�ำเนินงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก
จังหวัดพังงา และโครงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub
Medical Network) โดยใช้อำ� นาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดำ� เนินการเกีย่ วกับมาตรการความปลอดภัยทางน�ำ้
ตลอดจนมาตรการในการป้องกันอุบตั ภิ ยั ทางน�ำ้ ของภาครัฐ ต่อมาผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั
เรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ให้พจิ ารณาเสนอแนะหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นเกีย่ วกับการติดตัง้
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) บริเวณ
ท่าเรือ ในเรือโดยสาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก
ประกอบกับการให้ความส�ำคัญในการปฐมพยาบาลเพือ่ ช่วยเหลือผูท้ หี่ วั ใจหยุดเต้นให้กลับมา
หายใจ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) เป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต
ของผู้ที่ประสบสภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
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เมื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้ว จึงทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดพังงา
มีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เขาหลัก และโครงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล
(Andaman Hub Medical Network) โดยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
มาตรฐานการบริการทางการแพทย์ในแหล่งท่องเทีย่ วฝัง่ อันดามัน รวมถึงการสร้างความมัน่ ใจ
แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่
เขาหลัก ต�ำบลคึกคัก อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงานี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดพังงา
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นตัวอย่างของโครงการที่มีการด�ำเนินการแล้ว แต่อาจจะ
ยั งมี ข ้ อ ขั ด ข้อ งบางประการและที่ผ ่านมาการบริการด้านสาธารณสุขในจังหวัดพังงา
ยังคงมีขอ้ จ�ำกัดอยู่ จึงต้องมีการหารือร่วมกันเพือ่ น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาให้ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงพิจารณาและด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาในประเด็นดังกล่าว โดยได้มีการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
		
๑. ความส�ำคัญของอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐานหรือเครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พิจารณาด�ำเนินการติดตัง้ เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยเริม่ ต้น
จากสถานที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันและใช้บริการเป็นจ�ำนวนมากซึ่งควรติดตั้งในจุดที่
ประชาชนสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้งา่ ย พร้อมทัง้ การจัดให้มโี ครงการอบรมประชาชน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจ�ำเป็นของการปฐมพยาบาล
ช่วยเหลือผูท้ หี่ วั ใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ (CPR) ควบคูก่ บั การใช้เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) ประกอบกับการใช้สื่อการเรียนรู้ให้ประชาชนรับทราบด้วย
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๒. กรณีแนวทางการด�ำเนินการของศูนย์การแพทย์เขาหลัก และโครงการ
จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub Medical Network)
มีขอ้ เสนอแนะให้จงั หวัดพังงาโดยส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณาด�ำเนินการร่วมกัน ดังนี้
๒.๑ ด�ำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รวมถึงต้องมีการจัดท�ำแผนหารายได้ เพื่อให้ภาคเอกชน
เข้ามามีสว่ นร่วมและเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วย
๒.๒ ก�ำหนดภารกิจให้ศูนย์การแพทย์เขาหลักเป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านการช่วยชีวติ ผูป้ ระสบภัยทางทะเล และด�ำเนินการด้านการฝึกอบรมให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับงานบริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ ในการช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้น
ให้กลับมาหายใจ (CPR) และการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) ได้
๒.๓ การจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan) ในการบริหารจัดสรรงบประมาณ
และการจัดหาแหล่งรายได้อื่น ๆ เพื่อมาสนับสนุนการท�ำงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก
๒.๔ การพั ฒ นา “โครงการศู น ย์ ต อบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางทะเล”
โดยให้มีการจัดตั้งเป็นการถาวร ภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
อันดามัน” เพือ่ ให้สอดคล้องกับภารกิจและอ�ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริการทางการแพทย์
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน โดยประสานความร่วมมือ
กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลนิธิ และเครือข่ายภาคเอกชน
๒.๕ จังหวัดพังงาควรหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการ เรือพยาบาล รวมถึงการซ่อมบ�ำรุง และการจัดหาเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำเรือ
โดยจังหวัดพังงาต้องมอบหมายภารกิจและเรือพยาบาลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พังงา เพือ่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่ศนู ย์การแพทย์
เขาหลักบริหารจัดการภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑.๒ เรื่อง ปัญหาทะเลสาบสงขลา
		
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ประเด็นเรื่อง ปัญหาตะกอนและความตื้นเขิน
ของทะเลสาบสงขลา สาเหตุส�ำคัญมาจากเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ได้แก่ โพงพาง ไซนั่ง
ซึ่งมีจ�ำนวนมากกีดขวางทางน�้ำ  ท�ำให้ไม่สามารถเดินเรือได้ ไม่สามารถขุดลอกร่องน�้ำได้
เกิดปัญหาตื้นเขินและน�้ำที่ปล่อยไว้อาจเน่าเสียได้ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยก�ำกับ
ดูแลเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และการคมนาคมในพื้นที่เป็นอย่างมาก
และหากสามารถแก้ไขปัญหาทะเลสาบสงขลาได้ ก็สามารถน�ำ Model นี้ไปใช้กับพื้นที่อื่น
ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันได้
		
การด� ำ เนิ น การ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้าน
การจัดการสิง่ แวดล้อมและการฟืน้ ฟู และได้ดำ� เนินการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของ “ทะเลสาบสงขลา” โดยมีประเด็นการหารือ ประกอบด้วย ๑) ปัญหา
การตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา ๒) ปัญหาการจัดการน�้ำเสียในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
และ ๓) ปัญหาการขาดแคลนน�ำ 
้ ในส่วนของเครือ่ งมือประมงผิดกฎหมาย เป็นส่วนหนึง่ ของ
ปัญหาตะกอนและการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา ซึ่งกรมประมงอยู่ระหว่างการจัดท�ำ
แผนงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมง
จากการประชุมหารือดังกล่าว ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้ข้อคิดเห็น
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยสรุปว่า
๑) ให้แสวงหาข้อเท็จจริงหรือหารือกับส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
(สทนช.) ในประเด็นเรื่องงบประมาณตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรน�้ ำ ลุ ่ ม น�้ ำ ทะเลสาบสงขลา รวมถึ ง วิ เ คราะห์ แ ผนหลั ก และแผนปฏิ บั ติ ก าร
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ของ สทนช.
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๒) จัดท�ำสรุปข้อมูลทางวิชาการทีไ่ ด้หารือไว้กบั นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓) ให้จัดท�ำปฏิทินการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหา “ความเสื่อมโทรมของ
ทะเลสาบสงขลา”
๔) ให้ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับองค์กรการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาทะเลสาบสงขลา
๕) ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้ามาด�ำเนินการขุดลอก
ในลักษณะสัญญาต่างตอบแทน เพื่อเป็นการลดการใช้งบประมาณแผ่นดินและสามารถ
น�ำดินจากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งปัจจุบันได้น�ำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการ
ขุดลอกร่องน�้ำปากแม่น�้ำปัตตานีเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแม่น�้ำปัตตานี และหาก
สามารถด�ำเนินการได้โดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะได้น�ำมา
ปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลาต่อไป
๖) ให้ศกึ ษาความเป็นไปได้ทจี่ ะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินการขุดลอกทะเลสาบสงขลา
		
ทัง้ นี้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้มขี อ้ สัง่ การเกีย่ วกับกรณีการแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของทะเลสาบ (เพิ่มเติม) โดยสรุป ดังนี้
๑) ขอให้จัดเตรียมข้อมูลสรุปเกี่ยวกับพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
๒) สรุปสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาที่ส�ำคัญเร่งด่วน
๓ ด้าน (ตื้นเขิน น�้ำเสีย และขาดแคลนน�้ำ)
๓) สรุปแผนแม่บท แผนหลัก และแผนปฏิบตั กิ าร ของ สทนช. ในการแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา ทั้ง ๓ ด้าน (ตื้นเขิน น�้ำเสีย และขาดแคลนน�้ำ)
๔) สรุปบทบาท ภารกิจ และแผนงานของ อบจ. (พัทลุง สงขลา) ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับปัญหาในแต่ละด้าน (ตื้นเขิน น�้ำเสีย และขาดแคลนน�้ำ)
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๕) จัดท�ำกรอบการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการความเสื่อมโทรม
ของทะเลสาบสงขลา (ปัญหาการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา) ร่วมกับหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
๑.๓ เรือ่ งการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU Fishing)
		
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดินช่วยด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ป็นกฎระเบียบ ข้อตกลงระดับนานาชาติ เพือ่ บังคับใช้และเป็นแนวทางให้ประเทศ
สมาชิกน�ำไปปฏิบัติ ในฐานะประเทศไทยเป็นสมาชิก UN จ�ำเป็นต้องออกกฎหมายให้สอดรับ
กันด้วย และตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ท่านมีแนวคิดทีจ่ ะ
หารือในเวทีนานาชาติเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้าง และได้ด�ำเนินการอย่างไรบ้าง
		
การด�ำเนินการ ด้วยความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า การด�ำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายประมง ได้แก่ พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing :
IUU) ซึง่ สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎระเบียบดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และก�ำหนดให้ประเทศที่จะส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปจะต้องจัดท�ำระบบเพือ่ ป้องกัน ยับยัง้ และขจัดการท�ำประมง IUU ได้กอ่ ให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบต่อชาวประมง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีแผนงานรองรับในการ
แก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงจะส่งผลกระทบต่อการท�ำประมงของประเทศไทย รวมถึง
กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท�ำประมง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงหยิบยกประเด็นปัญหาดังกล่าวและแสวงหาข้อเท็จจริง
หรือด�ำเนินการอื่นใดด้วยความรอบคอบ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนัน้ หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ
ค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ต่อไป
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ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาการท�ำประมงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดปัตตานี รวมทั้ง
ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับปัญหาการท�ำประมงสรุปได้ ๗ ประเด็น
ได้แก่ ๑) ปัญหาวันท�ำการประมง ๒) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ๓) ปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายประมง ๔) ปัญหาการน�ำเรือประมงไทยที่ถูกผลักดันไปถือธงต่างประเทศท�ำให้
ไม่สามารถน�ำเรือกลับมาซ่อมในประเทศไทยได้ จ�ำนวน ๑๒๐ ล�ำ  ๕) ปัญหาการซื้อเรือ
ออกนอกระบบ ๖) ปัญหาการขุดลอกร่องน�้ำอ่าวปัตตานี และ ๗) ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทางทะเลทีล่ ดลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพือ่ การอนุรกั ษ์
อนุบาลพันธุ์สัตว์น�้ำ และการให้สินเชื่อแก่ชาวประมง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่ยังสามารถลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง
เพื่อรับฟังปัญหาและประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับปัญหา
การท�ำประมงเป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในจังหวัดทีม่ กี ารท�ำประมง
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้หนังสือขอให้จงั หวัดทีม่ กี ารท�ำประมงจ�ำนวน ๒๓ จังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการท�ำประมง
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนส�ำหรับน�ำมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและผลกระทบ
ของการท�ำประมง ในการนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๒๕ หน่วยงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและผลกระทบของการท�ำประมง
จัดกลุ่มลักษณะปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป
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๒. ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานภายในองค์กร
๒.๑ ด้านการบริหารงบประมาณ
		
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของปีกอ่ นหน้า
และปีทรี่ ายงานทีม่ กี ารน�ำเสนอแผนงานหมวดค่าใช้จา่ ยใน ๓ แผนงาน เป็นการเสนอให้เห็น
เฉพาะตัวเลขงบประมาณเท่านั้นไม่ได้บ่งบอกข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์
ดังนั้น ควรมีการขยายความในส่วนของกิจกรรมรายย่อยหรือแผนปฏิบัติการที่จะแสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องของการด�ำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับด้วย
		
การด�ำเนินการ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ด�ำเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ โดยปรากฏรายละเอียดในเล่มรายงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓๘ ข้อ ๓.๕ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทัง้ นี้ ผูต้ รวจแผ่นดินและส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้คำ� นึงถึงความคุม้ ค่า
และความประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ / แผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน ๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท
และน�ำมาจัดสรรเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจ�ำแนก
ตามแผนงาน / และหมวดค่าใช้จา่ ย เพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม
ตามภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รายละเอียด ดังนี้
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แผนงาน / หมวดค่าใช้จ่าย
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ประกอบด้วย เงินเดือน / เงินประจ�ำต�ำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน /
เงินเพิ่มค่าครองชีพ / ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ประกอบด้วย เงินเดือนเต็มขั้น / ค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติงาน /
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ / เงินส�ำรองจ่ายบ�ำเหน็จ /
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร / เงินประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล
๒. แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน (ส�ำหรับด�ำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม)
ค่าใช้จ่ายลงทุน  (รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
๓.  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน (โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต
(พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม))
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณได้รับจัดสรร

๒๓๙,๓๐๐,๒๐๐.๐๐
๒๒๑,๕๐๑,๓๐๐.๐๐
๑๗,๗๙๘,๙๐๐.๐๐

๗๘,๑๗๑,๗๐๐.๐๐
๗๓,๗๒๕,๕๐๐.๐๐
๔,๔๔๖,๒๐๐.๐๐

๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐

๓,๔๑๔,๒๐๐.๐๐

๓๒๐,๘๘๖,๑๐๐.๐๐

๒.๒ ด้านความเชือ่ มโยงความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของผูต้ รวจการแผ่นดิน
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทย่อย
และแผนปฏิรูปประเทศ
		
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ควรแสดงให้เห็นว่าองค์กรจะต้องขับเคลื่อนหรือ
ให้ความส�ำคัญในเรื่องใด รวมทั้งความคืบหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
ต้องด�ำเนินการให้ส�ำเร็จเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นในระดับยุทธศาสตร์ชาติ
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การด�ำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การด�ำเนินงานของผูต้ รวจการ
แผ่นดินและส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ก�ำหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยให้
ความส�ำคัญกับความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ ความสอดคล้องเป้าหมายตามภารกิจของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จากเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งหวังให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�ำงาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสนั้น จะเห็นได้ว่าจากขอบเขตภารกิจทั้งในงานแสวงหาข้อเท็จจริง
เรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น case by case หรือเรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
อาจหยิบยกขึ้นมาเพื่อพิจารณา หรือแม้กระทั่งงานหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ถึงแม้ผลผลิต
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ส�ำคัญในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน
ทีม่ ขี อ้ ยุติ และค�ำวินจิ ฉัยทีม่ ขี อ้ เสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินเพือ่ ให้หน่วยงานด�ำเนินการ
ในแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน หรือค�ำวินิจฉัยที่มีข้อเสนอแนะเพื่อส่งต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาสัง่ การยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขบรรดากฎหมาย
กฎ ระเบียบฯ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ทัง้ นี้ บรรดาค�ำวินจิ ฉัยทีม่ ขี อ้ เสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดิน
เพื่อให้หน่วยงานด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนนั้น ถือเป็นภารกิจส�ำคัญของ
ผูต้ รวจการแผ่นดินทีจ่ ะมีสว่ นช่วยผลักดันหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการประชาชนหรือระบบบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และต่อประเทศร่วมกัน อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
		 ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๓ ฉบับนั้น
แผนงาน / โครงการส�ำคัญของส�ำนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยง
กับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (๑) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ และ (๒) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพที่ ๒ ภาพรวมความเชื่อมโยงภารกิจของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒.๓ ด้านทรัพยากรบุคคล
		 ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ควรจัดท�ำแผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ควรมีความสอดคล้องทั้งงบประมาณที่ได้รับ แผนงานที่ด�ำเนินการ และการใช้ทรัพยากร
บุคคล โดยให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดภายใต้กรอบระยะเวลา
รวมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของพนักงานสายงานสอบสวนและนิตกิ าร ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่คั่งค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าต่อไป
		 การด�ำเนินการ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค�ำนึงถึงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึง่ ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นภารกิจของผูต้ รวจการแผ่นดิน อีกทัง้ ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้มกี ารด�ำเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน ตลอดจนก�ำหนดขอบเขตหน้าที่
และอ�ำนาจของแต่ละส่วนงานและอัตราก�ำลัง เพือ่ เป็นกรอบในการวางแผนอัตราก�ำลังของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้ง
มีกรอบอัตราก�ำลังที่สอดรับกับบทบาทภารกิจหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตลอดจนนโยบายของผูต้ รวจการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนแม่บทด้านต่าง ๆ พัฒนาทักษะและส่งเสริม
การเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมถึงการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานขององค์กร การพัฒนางานด้านวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบข้อมูล
และเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
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๒.๔ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สนับสนุนการบริการประชาชน และ
การบริหารภายในองค์กร
		 ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ ปัจจุบันพบว่าผู้ร้องเรียนยังคงใช้วิธีการร้องเรียน
ผ่านทางไปรษณีย์ ซึง่ เป็นวิธกี ารดัง้ เดิมมากทีส่ ดุ จึงมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการวางแผนระยะยาว
มีการน�ำเสนอข้อมูลโครงการทีช่ ดั เจน ซึง่ รวมถึงขอบเขตระยะเวลาและเป้าหมายทีว่ ดั ผลได้
จะท�ำให้การด�ำเนินการต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
การสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ และเลือกใช้วิธีการที่สะดวกรวดเร็ว
		

๑) ประเด็นการบริการประชาชน

			 การด�ำเนินการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นระลอกที่ ๓ ของการระบาดโรค
ดังกล่าว ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการรับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยก�ำหนดช่องทางในการ เข้าถึงส�ำนักงานฯ ดังนี้
			
			
			
			
			
			

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สายด่วน ๑๖๗๖ (โทรฟรี) หรือ ๐๒-๑๔๑-๙๑๐๐
www.ombudsman.go.th
Facebook : ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Line Official : ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Application : “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
Youtube : ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

			 นอกจากนี้ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น จดหมายข่าวส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน สถานีผู้ตรวจการแผ่นดิน สปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ รายการ
“ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุรัฐสภา ป้ายจอ LED และ LCD ของเครือข่าย
ทั่วประเทศ เป็นต้น โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบ
รับเรื่องร้องเรียนของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และช่องทางอื่น ๆ ก็ถือเป็นช่องทาง
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของส�ำนักงานฯ ตลอดจนมีระบบ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ตอบค�ำถามอัตโนมัติ ตลอดจนสามารถสื่อสารสองทางระหว่างประชาชนกับส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาผ่าน
ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการ
ขอใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ / Call Center มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: ที่มาจากเว็บไซต์สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

		

๒) ประเด็นการบริหารภายในองค์กร

			 การบริหารจัดการ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมีวสิ ยั ทัศน์การด�ำเนินงาน
ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นการแก้ไขความเดือดร้อน
และความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยการพัฒนานวัตกรรมและการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ โดยได้มกี ารพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
			 ๑. ระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เป็นระบบที่ใช้
ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นทุ ก ด้ า นของเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คน
ในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีระบบบริหารจัดการและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ
เรื่องร้องเรียนรวมอยู่ด้วย ซึ่งใช้งานมากว่า ๒๐ ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
ส�ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทดแทนระบบดังกล่าว
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๒. ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(Complaint and Investigation Management : CIM) เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการข้อมูล การวางแผน การตรวจสอบ และการติดตามการด�ำเนินการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมดของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยมีระบบย่อยหลัก
คือ ระบบแผนการสอบสวน และระบบทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน
		
๓. ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (AMI) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบและการยืนยัน
ตัวบุคคลของผู้ร้องเรียน
		
๔. ระบบการประชุมออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
เพื่อใช้ในการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
		
๕. เครือข่ายแลกเปลีย่ นข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรมกับศูนย์แลกเปลีย่ น
ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)
		
๖. ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and
Cloud Service : GDCC)
		
๗. ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรอิสระอื่น
		
๘. ระบบติดตามการด�ำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนทีไ่ ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นระบบเพือ่ ติดตามความคืบหน้าตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินมีขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินการ
โครงการดังกล่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒.๕ ด้านการปฏิบัติงานกรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ
		 ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนส่วนใหญ่
มีลกั ษณะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรือ่ ง มิใช่เป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบอย่างแท้จริง
มีขอ้ เสนอแนะว่าควรให้ความส�ำคัญต่อการวิเคราะห์ถงึ ขัน้ ตอนและปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนเชิงระบบและแนวทางปฏิบตั ใิ ห้หน่วยงานภาครัฐ
ด�ำเนินการต่อไป การแก้ไขปัญหาเชิงระบบควรเป็นการด�ำเนินการที่ให้ผลลัพธ์ในระดับที่มี
ผลกระทบในระดับองค์รวมมากกว่าการมุง่ แก้ไขปัญหาแบบเฉพาะเจาะจง รวมทัง้ การแก้ไข
ปัญหา ๗ เรื่อง ยังไม่สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพการท�ำงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน
ควรพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง เพราะความเดือดร้อนเกิดผลกระทบต่อสังคม
ในวงกว้างและผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการแก้ปญ
ั หาจะเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
เช่นเดียวกัน
		 การด�ำเนินการ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังเน้นการแก้ไขความเดือดร้อนด้วย
ความรวดเร็ว โดยแบ่งเรือ่ งร้องเรียนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) เรือ่ งร้องเรียนทีต่ อ้ งแสวงหา
ข้อเท็จจริงโดยละเอียด (Full Investigation) ศึกษาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการ หรืออาจมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ซึ่งเรื่องร้องเรียนประเภท
ดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินงานสักระยะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีผู้ตรวจการแผ่นดิน
พยายามด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ถึง ๑๘ เดือน และ ๒) เรื่องร้องเรียนที่ได้
ข้อยุติโดยเร็ว (Early Resolution) เป็นปัญหาทั่วไปสามารถแก้ไขได้ด้วยการประสานงาน
โดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณูปโภค และบริการสาธารณประโยชน์ ต่าง ๆ ที่ประชาชน
มักร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่เข้าใจในขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ของประชาชน ท� ำ ให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวก
ในการใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ด้วยความรวดเร็ว
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		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แก้ไขปัญหาเชิงระบบ
โดยการศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างของปัญหาเพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียน หรือแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบเพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการร้องเรียนในประเด็นปัญหาเดิม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มกี ารศึกษาปัญหาเรือ่ งร้องเรียนเชิงระบบ ตัวอย่าง เช่น
		 ๑. การสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
		 ๒. โครงการการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย กรณีศึกษาปัญหา
การออกเอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินให้กับประชาชน			
		 ๓. การแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเทีย่ วบนพืน้ ที่
เกาะพะงัน
		 ๔. โครงการศึกษาเรื่องความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมการติดตั้ง
ประปาใหม่ให้กับผู้ขอใช้น�้ำ กรณีศึกษาการประปานครหลวง
		

๕. การศึกษาผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ

		 ๖. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ตามนโยบาย “ผู้ตรวจการ
แผ่นดินยกระดับความปลอดภัยทางน�้ำ” และการด�ำเนินงานของศูนย์การแพทย์เขาหลัก
จังหวัดพังงา และโครงการจัดตัง้ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล (Andaman Hub Medical
Network) รายละเอียดปรากฏตามรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๘๕ หัวข้อ ๑.๑ ความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร
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๒.๖ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส�ำนักงานผูต้ รวจการ

		 ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ กรณีที่รายงานผลการประเมินผลภาคราชการ
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามระบบ PMQA ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของผลการด�ำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดการก้าวสูก่ ารเป็นระบบราชการ ๔.๐
หรือการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจงานอย่างไร ดังนั้น จึงควร
แสดงข้อมูลแผนงานทั้งระบบและผลการด�ำเนินงานที่ได้ปฏิบัติตามแผนงานไว้ด้วย
		 การด�ำเนินการ จากการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA ๔.๐) ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในมิติระบบราชการที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกันบรรลุเป้าหมายทั้ง ๓ โครงการ / กิจกรรม มิติระบบราชการที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางบรรลุเป้าหมาย ๔ โครงการ / กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ โครงการ /
กิจกรรม และในมิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บรรลุเป้าหมาย ๓ โครงการ /
กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ โครงการ / กิจกรรม
		 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าส�ำนักงานฯ มีผลการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) อยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งส�ำนักงานฯ ได้มีการปรับ
ระบบการท�ำงานเนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรวมถึงการปรับระบบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าว ส�ำนักงานฯ จะได้นำ� ข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไปวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA ๔.๐) ต่อไป
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