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๑ บญุสงค ทองอนิทร น.บ. (มร.), น.ม. (มสธ.), เนตบิณัฑติไทย. ผูบงัคบับญัชากลุมงานกฎหมาย ๑ สาํนกักฎหมาย สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา.

ปนที่ทราบโดยทั่วไปแลววา องคกรอิสระในรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบัน มี ๕ องคกรดวยกัน ซึ่ง “ผูตรวจการแผนดิน” 

ถือเปนหน่ึงขององคกรอิสระที่มีการจัดตั้งมาอยางยาวนาน

ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

โดยใชชื่อวา “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” ซึ่งบทบัญญัติ

เกี่ยวกับบททั่วไปขององคกรอิสระ ผูเขียนไดนําเสนอไปแลว

ในฉบบัเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ สวนในบทความตอนนีจ้ะนาํเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดินตามลําดับ ดังนี้
•  องคประกอบของผูตรวจการแผนดนิ (รฐัธรรมนญูฯ 

มาตรา ๒๒๘)

 ผูตรวจการแผนดนิมจีาํนวน ๓ คน ซึง่พระมหากษตัรยิ

ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังตอไปนี้

 (๑) ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

เกีย่วกบัการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธบิดหีรอืหวัหนา

สวนราชการที่เทียบเทา หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเทียบ

ไดไมตํ่ากวากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป 

จํานวน ๒ คน

 (๒) ผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการอันเปน

สาธารณะมาแลวไมนอยกวา ๒๐ ป จํานวน ๑ คน โดยลักษณะ

การมปีระสบการณ และกจิการอนัเปนสาธารณะตาม (๒) ใหเปน

ไปตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด ในการกําหนด

ดงักลาวใหคาํนงึถึงการทีจ่ะไดบคุคลทีม่ปีระสบการณอนัจะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจการแผนดิ น

• คุณสมบัติของผูตรวจการแผนดิน

 นอกจากคณุสมบตัขิางตน ผูตรวจการแผนดนิตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ดวย (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มอีายไุมตํา่กวา ๔๕ ป แตไมเกนิ ๗๐ ป (๓) สาํเรจ็การศึกษา

ไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา (๔) มีความซื่อสัตยสุจริต

เปนที่ประจักษ และ (๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภ าพ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙)

• ลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดิน

 ผูตรวจการแผนดนิตองไมมลีกัษณะตองหาม ดงัตอไปนี้ 

(๑) เปนหรอืเคยเปนตลุาการศาลรฐัธรรมนญูหรอืผูดาํรงตาํแหนง

ในองคกรอิสระใด (๒) ติดยาเสพติดใหโทษ (๓) เปนบุคคล

ลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต (๔) เปนเจาของ

หรือผู ถือหุ นในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ 

(๕) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช (๖) อยูในระหวาง

ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม 

(๗) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ (๘) อยูระหวาง

ถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว หรือ

ถกูเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ (๙) ตองคาํพพิากษาใหจาํคกุ

และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล (๑๐) เคยถูกสั่งใหพนจาก

ราชการ หนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ เพราะทจุรติตอหนาท่ี 

หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุด

ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือ

เ

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ
เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๒ 

องคกรอิสระ 

(ตอนที่ ๓ ผูตรวจการแผนดิน)”

â´Â ÊíÒ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂñ



สารวุฒิสภา
The Senate Newsletter16

เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต (๑๒) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทํา

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือตอตําแหนงหนาที่

ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย

ความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวล

กฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงิน

ทีเ่ปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผดิ

ฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวย

การพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมาย

วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในความผดิฐาน

ฟอกเงิน (๑๓) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการ

อันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง (๑๔) อยูในระหวางตองหาม

มิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง (๑๕) เคยพนจากตําแหนง

เพราะศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัวามกีารเสนอ การแปรญตัต ิหรอื

การกระทาํดวยประการใด ๆ  ทีม่ผีลใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมในการใชงบประมาณรายจาย (๑๖) เคยพนจาก

ตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงมคีาํพพิากษาวาเปนผูมพีฤตกิารณ

รํ่ารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ 

หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง (๑๗) เคยไดรบัโทษจาํคกุ

โดยคาํพิพากษาถงึทีส่ดุใหจําคุก เวนแตในความผดิอนัไดกระทํา

โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ (๑๘) เปนหรอืเคยเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง หรือ

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่นในระยะสิบปกอน

เขารับการสรรหา (๑๙) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารง

ตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปกอนเขารับการ

สรรหา (๒๐) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

(๒๑) เปนพนกังานหรอืลกูจางของหนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 

หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของ

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (๒๒) เปนผูดํารงตําแหนงใด

ในหางหุ นสวนบริษัท หรือองคกรท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุงหา

ผลกาํไร หรอืรายไดมาแบงปนกนั หรอืเปนลกูจางของบคุคลใด 

(๒๓) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ และ (๒๔) มีพฤติการณ

อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

อยางรายแรง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐)

• การดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้ง

เปนผูตรวจการแผ นดิน

 เมื่อมีกรณีที่จะต องสรรหาผู สมควรได  รับการ

แตงตั้งเปนผูตรวจการแผนดิน ใหเปนหนาที่และอํานาจของ

คณะกรรมการสรรหา ซึง่ประกอบดวย (๑) ประธานศาลฎกีา เปน

ประธานกรรมการ (๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนํา

ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ (๓) ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ และ (๔) บุคคลซึ่งศาล

รัฐธรรมนูญและองคกรอิสระท่ีมิใชผูตรวจการแผนดิน แตงตั้ง

จากผูมคีณุสมบตัติามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไมมลีกัษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๐ และไมเคยปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ในศาล

รัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ องคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ

 ใหเลขาธกิารวฒิุสภาเปนเลขานกุารของคณะกรรมการ

สรรหา และใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีเปน

หนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

 ในการดําเนินการแต งตั้ งบุคคลตาม (๔) ให 

ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระท่ีมิใชผู ตรวจการแผนดิน

ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองคกรนั้นแตงตั้งเปนกรรมการ

สรรหาภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขาธิการ

วุฒิสภา โดยใหคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเปนกลาง ซื่อสัตย

สุจริตและมีความเขาใจในภารกิจของผู ตรวจการแผนดิน 

ผูจะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการสรรหาตองไดรับคะแนน

เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยู ของตุลาการ

ศาลรฐัธรรมนญูหรอืกรรมการองคกรอสิระ แลวแตกรณ ีในกรณี

ที่ไมมีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ใหลงคะแนนใหม

อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถามีผูเขารับการคัดเลือก

เกิน ๒ คน ใหนําเฉพาะคนท่ีไดคะแนนสูงสุดสองลําดับแรก

มาลงคะแนนใหม ในกรณท่ีีมผีูไดคะแนนสงูสดุเทากันจนเปนเหตุ
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ใหมีผูไดคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกิน ๒ คน ใหผูเขารับ

การคัดเลือกซ่ึงไดคะแนนเทากันนั้นจับสลากเพื่อใหเหลือ

ผูทีไ่ดคะแนนสงูสดุสองลาํดบัแรกเพยีง ๒ คน ในการลงคะแนน

ครั้งหลังน้ี ถายังไมมีผู ใดไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ

จํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยู ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือ

กรรมการองคกรอิสระ แลวแตกรณี ใหดําเนินการเพื่อ

คัดเลือกใหม โดยไมใหคัดเลือกผูเขารับการคัดเลือกที่มีชื่อ

อยูในการคัดเลือกครั้งแรก

 ในกรณีที่ไมมีผู  ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา

ตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มไีมครบไมวาดวยเหตใุด 

หรือพนกําหนดเวลาการคัดเลือกแลวมิไดมีการเสนอช่ือ 

ใหคณะกรรมการสรรหาเทาที่มีอยูปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจ

ไปพลางกอนได โดยในระหวางน้ันใหถอืวาคณะกรรมการสรรหา

ประกอบดวยกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู

 ใหกรรมการสรรหาตาม (๔) อยูในวาระการดํารง

ตําแหนงจนถึงวันกอนวันที่มีกรณีที่ตองสรรหาผู ตรวจการ

แผนดินใหม แตไมรวมถึงการสรรหาใหมหรือสรรหาเพิ่มเติม

ตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ มาตรา ๑๓ วรรคสองและวรรคสาม 

และมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหกรรมการ

สรรหาดังกลาวพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อตาย ลาออก

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม

 ผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการสรรหาตาม (๔) 

แลว จะเปนกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาสําหรับ

ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได

 ใหประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย อาญา

• วิธีการดําเนินการสรรหาผูตรวจการแผนดิน

 ในการสรรหาผูตรวจการแผนดิน ใหคณะกรรมการ

สรรหาปรกึษาหารอืเพือ่คดัสรรใหไดบคุคลซึง่มคีวามรบัผดิชอบสงู 

มีความกลาหาญในการปฏิบัติหนาที่ และมีพฤติกรรมทาง

จริยธรรมเปนตัวอยางที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติ

ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลสําเร็จ โดยนอกจาก

การประกาศรับสมัครแลว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ

สรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปไดดวย แตตอง

ไดรับความยินยอมของบุคคลนั้น และเพื่อประโยชนแหงการนี้

ใหคณะกรรมการสรรหาใชวิธีการสัมภาษณหรือใหแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของผูตรวจการ

แผนดนิ หรอืวธิกีารอืน่ใดทีเ่หมาะสมเพือ่ประกอบการพจิารณา

ดวย และในการสรรหา ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผยและ

ใหกรรมการสรรหาแตละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไวดวย 

โดยผูซึง่จะไดรบัการสรรหาตองไดรบัคะแนนเสยีงถงึ ๒ ใน ๓ ของ

จาํนวนทัง้หมดเทาทีม่อียูของคณะกรรมการสรรหา และถาไมมี

บุคคลใดไดรับคะแนนเสียงดังกลาวหรือมีแตยังไมครบจํานวน

ที่จะตองสรรหา ใหมีการลงคะแนนใหมสําหรับผูไดคะแนน

ไมถึง ๒ ใน ๓ ถายังไดไมครบตามจํานวน ใหมีการลงคะแนน

อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังไดบุคคล

ไมครบตามจํานวนที่จะตองสรรหา ใหดําเนินการสรรหาใหม

สาํหรบัจาํนวนท่ียงัขาดอยู (พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.  ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒)

• การสรรหาเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูตรวจการ

แผนดินในชั้นของวุฒิสภา

 (๑) ผูไดรับการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูตรวจการแผนดินตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของวุฒิสภา

 (๒) ในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับ

การสรรหารายใด ใหดําเนินการสรรหาบุคคลใหมแทนผูนั้น 

แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบตอไป โดยผูซึ่ง

ไมไดรบัความเหน็ชอบจากวฒุสิภาในครัง้นีจ้ะเขารบัการสรรหา

ในครั้งใหมนี้ไมได

 (๓) เมื่อมีผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว 

หากเปนกรณทีีป่ระธานผูตรวจการแผนดนิพนจากตาํแหนงดวย 

ใหผู ไดรับความเห็นชอบประชุมรวมกับผูตรวจการแผนดิน

ซ่ึงยังดํารงตําแหนงอยู ถามีเพื่อเลือกกันเอง ใหคนหนึ่งเปน

ประธานผูตรวจการแผนดนิแลวแจงผลใหประธานวฒุสิภาทราบ 

ในกรณีที่ผู ซึ่งวุฒิสภาใหความเห็นชอบยังไดไมครบจํานวน

ที่ตองสรรหา แตเมื่อรวมกับผูตรวจการแผนดินซึ่งยังดํารง

ตําแหนงอยู ถามี มีจํานวนถึง ๒ คน ก็ใหดําเนินการประชุม

เพื่อเลือกประธานผูตรวจการแผนดินได และเมื่อโปรดเกลา

โปรดกระหมอมแตงตั้งแลว ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการ

ตามหนาที่และอํานาจตอไปพลางกอนได โดยในระหวางนั้น
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ใหถือวาผูตรวจการแผนดินประกอบดวยผูตรวจการแผนดิน

เทาทีม่อียู และใหดาํเนนิการสรรหาเพิม่เตมิใหครบตามจาํนวน

ที่ตองสรรหาตอไปโดยเร็ว และผู ไดรับความเห็นชอบจาก

วฒิุสภาใหเปนผูตรวจการแผนดนิโดยทีย่งัมไิดพนจากตาํแหนง

ตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพ

ตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยูตองแสดงหลักฐานวาไดลาออก

หรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกลาวแลวตอประธานวุฒิสภา

ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งตองเปนเวลากอนที่

ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง

ผู ตรวจการแผนดิน ในกรณีที่ไมไดแสดงหลักฐานภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์และใหดําเนินการ

สรรหา ใหม (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔)

 (๔) ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงแตงตั้งประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการ

แผนดิน และเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

(พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓)

• การวนิจิฉยัปญหาเกีย่วกบัคณุสมบตัหิรอืลกัษณะ

ตองหาม

 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ

ตองหามของผูสมัครหรือผูไดรับการสรรหา ใหเปนหนาที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผู วินิจฉัย คําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการสรรหาใหเปนทีส่ดุ โดยการเสนอเรือ่งเพือ่ให

คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหากาํหนด และในการวนิจิฉยั ใหใช

วิธีลงคะแนนโดยเปดเผย ทั้งนี้ ใหนําความดังกลาวขางตน

มาใชบังคับแกกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของกรรมการสรรหาดวยโดยอนุโลม แตกรรมการ

สรรหาที่ถูกกลาวหาวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

จะอยูในท่ีประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได (พระราช

บัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๕)

• วาระการดํารงตําแหนงผู ตรวจการแผนดิน 

(รัฐธรรมนูญฯ มา ตรา ๒๒๙)

 ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนง ๗ ป

นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนง

ไดเพียงว าระเดียว

• หน าที่และอํานาจของผู ตรวจการแผ นดิน 

(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๐)

 ผูตรวจการแผนดินมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการ

ปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ขอบงัคบั ระเบยีบ หรอืคาํสัง่ หรอืขัน้ตอน

การปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนหรือ

ความไมเปนธรรมแกประชาชน หรอืเปนภาระแกประชาชน โดย

ไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ (๒) แสวงหาขอเท็จจริงเมื่อ

เห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมอันเนื่อง

มาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหนาที่

และอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐ เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหขจัด

หรือระงับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมนั้น และ (๓) 

เสนอตอคณะรฐัมนตรใีหทราบถึงการทีห่นวยงานของรฐัยงัมไิด

ปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ

 ทัง้นี ้ในกรณทีีห่นวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของไมดาํเนนิ

การตามขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดินตาม (๑) หรือ (๒) 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูตรวจการแผนดินแจงใหคณะ

รฐัมนตรทีราบเพือ่พจิารณาสัง่การตามทีเ่หน็สมควรตอไป และ

หากเปนกรณทีีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน ใหผูตรวจการ

แผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ดําเนินการตอไป

• กระบวนการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือ

ศาลปกครอง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๑)

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผูตรวจการ

แผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได

เมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้ (๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใด

มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่อง

พรอมดวยความเหน็ตอศาลรฐัธรรมนญู และใหศาลรฐัธรรมนญู

พจิารณาวนิจิฉยัโดยไมชักชา ท้ังนี ้ตามพระราชบัญญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู หรอื (๒) กฎ 

คําสั่ ง หรือการกระทําอื่นใดของหนวยงานของรัฐหรือ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

หรอืกฎหมาย ให้เสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลปกครอง

และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ตาม

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง

•	 การพ้นจากต�าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน

 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ผู้ตรวจการ 

แผ่นดินพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก หรือ  

(๓) ขาดคณุสมบติัตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ของพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐  

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

 เมื่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากต�าแหน่ง

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้พ้นจากต�าแหน่งผู้ตรวจการ 

แผ่นดินด้วย และในกรณีที่มีปัญหาว่าผู ้ตรวจการแผ่นดิน 

ผูใ้ดพ้นจากต�าแหน่งตาม (๒) หรอื (๓) หรอืไม่ ให้เป็นหน้าทีแ่ละ 

อ�านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการสรรหาให้เป็นทีส่ดุ ในกรณทีีไ่ม่มผีูด้�ารงต�าแหน่ง

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งอาวุโสสูงสุดท�าหน้าท่ีแทนประธาน 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 ในระหว่างทีผู่ต้รวจการแผ่นดินพ้นจากต�าแหน่งก่อน

วาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินแทนต�าแหน่ง 

ทีว่่าง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิเท่าทีเ่หลอือยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ 

แต่ถ้ามีผู้ตรวจการแผ่นดินเหลืออยู่เพียงคนเดียว จะใช้อ�านาจ

หรอืปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๒๖ ของพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้  

เว้นแต่กรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน และหากไม่ด�าเนินการ 

ในเรื่องดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

 ในกรณีที่ผู ้ตรวจการแผ่นดินจะพ้นจากต�าแหน่ง 

ตามวาระ ให้ด�าเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ภายใน 

๑๒๐ วนัก่อนวนัทีผู่ต้รวจการแผ่นดินครบวาระ แต่ถ้าผูต้รวจการ 

แผ่นดินพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระ ให้ด�าเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง (พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๘)

•	 การร้องขอให้ผูต้รวจการแผ่นดนิพ้นจากต�าแหน่ง

 เมือ่มผีูร้้องขอโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่าผูต้รวจการ 

แผ่นดินผู้ใดพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓)  

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหา

ภายในห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการร้องขอ และให้คณะกรรมการ

สรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัยให้ถือเสียง

ข้างมาก ในกรณีท่ีมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหา

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยหลักฐาน 

ดงักล่าวให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก�าหนด (พระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยผู ้ตรวจการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙)

•	 การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

 ในกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

เพราะถูกกล่าวหา และศาลฎกีาหรอืศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องและมีผู้ตรวจการ

แผ่นดินเหลืออยู่ไม่ถึง ๒ คน ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน

ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินท�าหน้าที่เป็น 

ผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นการช่ัวคราวให้ครบ ๓ คน โดยให้ผูซ้ึง่ได้รบั 

แต่งตัง้ท�าหน้าทีใ่นฐานะผูต้รวจการแผ่นดนิได้จนกว่าผูต้รวจการ 

แผ่นดินที่ตนท�าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะ

มีการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน (พระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐)

•	 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

 ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และ

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ�านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ 

ทัง้ปวงในการใช้ดลุพนิจิ และปฏบัิตตินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

จะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  

มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน

มีมติให้จัดข้ึนโดยเฉพาะส�าหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน (พระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยผู ้ตรวจการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑)

บทวิเคราะห์
ท่ีมาและแนวคดิของผูต้รวจการแผ่นดนิ มแีนวคดิมาจาก 

ประเทศแถบสแกนดเินเวยีทีป่กครองด้วยระบอบกษตัริย์ โดยมี 

ต�าแหน่ง “ออมบุดสแมน” (Ombudsman) เพื่อท�าหน้าที่ดูแล 

ประชาชนแทนพระมหากษตัรย์ิ และได้มกีารพฒันามาสูร่ะบอบ 

ประชาธปิไตยในระบบรฐัสภาอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ  

ซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า  

“ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา” ซึง่ได้บญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนญู 
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๖ รัฐสภา 

สวนที่ ๗ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตอมารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงระบบ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไวในรัฐธรรมนูญในหมวด ๑๑ 

สวนที่ ๑ โดยบัญญัติใหเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อ

ทาํหนาทีต่รวจสอบการใชอาํนาจรัฐตอไปและมกีารเปลีย่นแปลง

ช่ือจาก “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” เปน “ผูตรวจการ

แผนดิน” ซึ่งมีบทวิเคราะหบางประการที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๖๐ ไดกําหนดองคประกอบ

ของผูตรวจการแผนดินใหมีจํานวน ๓ คน และปรับเปลี่ยน

บทบาท หนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินใหมเพื่อให

ผูตรวจการแผนดินทําหนาที่ชวยเหลือประชาชนและภาครัฐ

ใหอยูในกรอบของกฎ กติกามากกวาเปนการตรวจสอบจับผิด

หนวยงานของรัฐ เพื่อจะไดนําไปสูการเสนอแนะใหมีการแกไข

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาว

ตอไป โดยลักษณะการทํางานของผู ตรวจการแผนดินตาม

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีน้ัน จะมีลักษณะทํางานเชิงรุกแบบถอยที

ถอยอาศัยซึ่งกันและกัน จึงไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดิน

มีหนาที่และอํานาจเสนอแนะใหหนวยงานดําเนินการ โดยมิได

ใหผู ตรวจการแผนดินเขาไปดําเนินการจัดการเอง รวมท้ัง

ไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีหนาที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี

ใหทราบ เน่ืองจากหนวยงานของรฐันัน้อยูภายใตการกาํกบัดแูล

ของคณะรัฐมนตรี การที่หนวยงานของรัฐจะปฏิบัติไดมากนอย

เพียงใดยอมขึ้นอยูกับแนวนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ

ของคณะรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๖๐ 

ไมไดบญัญตัใิหผูตรวจการแผนดินมอีาํนาจตรวจสอบความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญไดโดยเอกเทศเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ 

เพยีงแตใหมอีาํนาจสงเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญู หรอืศาลปกครอง

พิจารณาวินิจฉัยไดตามมาตรา ๒๓๑ เฉพาะเมื่อไดมีการปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา ๒๓๐ แลวพบวามีปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือการกระทําของหนวยงานของรัฐ

หรือเจาหนาท่ีของรัฐใดไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือเปนเพราะ

กฎหมายที่มีอยูแลวนั้นไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

๒. สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของผู ตรวจการ

แผนดินนั้น ทั้งรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ และ ป ๒๕๕๐ 

กําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนง ๖ ป

นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนง

ไดเพยีงวาระเดยีว แตรฐัธรรมนญู ป ๒๕๖๐ กาํหนดแตกตางกนั 

คือ ใหมีวาระการดํารงตําแหนง ๗ ป ทั้งนี้ เปนหลักเกณฑ

เดียวกับวาระการดํารงตําแหนงขององคกรอิสระอื่น และ

การกําหนดระยะเวลาเปน ๗ ป นั้น เนื่องจากเปนผลจากการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวเห็นวา ระยะเวลา ๗ ป 

เปนชวงเวลาที่เหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป และเปน

มาตรฐานเดยีวกบัทกุองคกร ซึง่ระยะเวลาดงักลาวมคีวามตอเนือ่ง

สําหรับการปฏิบัติหนาที่อยางอิสระ และในขณะเดียวกัน

กม็เีวลาเพยีงพอท่ีเอือ้ใหเกดิการเปลีย่นแปลงและพฒันาองคกร

กลาวโดยสรุป บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๒ 

องคกรอิสระ สวนที่ ๓ ผูตรวจการแผนดิน นั้น มีความแตกตาง

ในสาระสําคัญบางประการ อาทิ การกําหนดระยะเวลาของ

วาระการดํารงตําแหนง แตโดยสวนใหญก็ยังคงหลักการ

เชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับ ป ๒๕๔๐ และ ป ๒๕๕๐ 
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