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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
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สารจากประธานรัฐสภา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ต้องการให้มีหน่วยงานอิสระ
รับเรื่องร้องเรียนดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกคุกคามจากการใช้อ�ำนาจรัฐ รวมทั้งข้าราชการที่มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายต่าง ๆ จากประวัติการก่อตั้งหน่วยงานพบว่า ในประเทศไทยผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ถือก�ำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยได้บัญญัติไว้ในหมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๗
ขณะนั้นมีชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังคงมีการบัญญัติส่วนที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการ
แผ่นดินไว้ แต่ได้เปลีย่ นสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และใช้ชอื่ ว่า “ผูต้ รวจการ
แผ่นดิน” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ ได้บัญญัติให้
ผูต้ รวจการแผ่นดินมีหน้าที่ และอ�ำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้
มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ
บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระ
แก่ประชาชน โดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ทั้งมีอ�ำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริง
เมือ่ เห็นว่ามีผไู้ ด้รบั ความเดือนร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น และมีอ�ำนาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึง
การทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวนั้น หากเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ
ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ผู้ตรวจการแผ่นดินยังอาจเสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๓๑
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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การที่ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น มี ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๘ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ ได้กำ� หนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินไว้สูงมาก กล่าวคือ ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเป็น
ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ทียบเท่าหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีเ่ ทียบได้ไม่ตำ�่ กว่ากรม ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาประกาศก�ำหนด
โดยต้องด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีจ�ำนวนสองคน และเป็นผู้มี
ประสบการณ์ ในการด�ำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี อีกจ�ำนวน
หนึ่งคน ทั้งนี้ เนื่องจากหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวนั้น จะมุ่งเน้นไป
ที่การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นส�ำคัญ การที่บุคคลใด
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวย่อมเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ และผ่านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาอย่าง
รอบด้าน ท�ำให้มั่นใจว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
อย่างแท้จริง รวมทั้งเชื่อได้ว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการคุ้มครองดูแลมิให้
ประชาชนถูกคุกคามจากการใช้อ�ำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม
อนึ่ง จากประสบการณ์ของการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ นอกเหนือจาก
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดีแล้ว ความเข้าใจโดยกระจ่างในอ�ำนาจหน้าที่และเข้าใจปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบอย่างจริงจังจะมีสว่ นส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดความส�ำเร็จของงานอย่างแท้จริง
ในโอกาสนี้ ผมขอให้ก�ำลังใจผู้ตรวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่มีความมุ่งมั่นในการดูแล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และปฏิบัติตามหน้าที่และอ�ำนาจตามที่
บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างกล้าหาญและเที่ยงตรง อันจะท�ำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขสืบไป

(นายชวน หลีกภัย)
ประธานรัฐสภา
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พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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สารจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
กว่า ๒ ทศวรรษที่องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง
ให้เป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ภายใต้เจตนารมณ์ดงั กล่าว
ทัง้ ทางด้านการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดา ที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดย
ไม่จำ� เป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ และการแสวงหาข้อเท็จจริงเมือ่ เห็นว่ามีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม รวมไปถึง
การเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ดี การปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินมิได้ยึดถือ
เฉพาะเพียงหลักกฎหมายเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ใช้หลักกฎหมายควบคูไ่ ปกับหลักนิตธิ รรม
เพื่อแก้ไขหรือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่อีกด้วย
ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินประสบผลสัมฤทธิ์
อย่างรวดเร็วและยัง่ ยืน ก็คอื “จิตวิญญาณของการท�ำงาน” ทีม่ งุ่ มัน่ ต่อการขจัดความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานหรือการแสวงหาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ทีย่ ดึ หลักการให้เกียรติกบั ทุกองค์กรทีเ่ ข้ามาร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจ และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในรูปแบบของกัลยาณมิตร
จึงอาจกล่าวได้ว่า ความส�ำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผล
มาจาก ความรับผิดชอบและความร่วมมือกันของทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร บุคลากร
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาองค์กร
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ผูต้ รวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินให้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล องค์กร
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ภายใต้หลักในการท�ำงาน “โดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ”
อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยและประชาคมโลกต่างต้องเผชิญ
กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อันเป็น
โรคอุบัติใหม่ที่ทุกประเทศต่างใส่ใจกับการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว ซึ่งการจะฝ่าฟัน
วิกฤติการณ์นี้ไปได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในส่วนของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินโครงการจัดส่งหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ร้องเรียนถึงเคหสถาน
และแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มาติดต่อที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อน�ำไปใช้ในการ
ป้องกันการติดเชื้อ และได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมใจ ต้านภัย
โควิด - 19” โดยจัดท�ำ Face Shield จ�ำนวน ๒,๐๒๐ ชิ้น ส่งมอบแก่กรมอนามัย เพื่อน�ำไป
แจกจ่ายแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งยังมีมาตรการและแนวทาง
การท�ำงานทีเ่ ป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)
อย่างเคร่งครัด โดยปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานให้มคี วามยืดหยุน่ สูง มีการเตรียมความพร้อม
ก�ำหนดมาตรการเชิงรุกในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ
คือ ความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อ พนักงานและครอบครัว
สุดท้ายนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวไทยทุกคนจะฝ่าฝัน
วิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างราบรื่น ปลอดภัย พร้อมที่จะร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาประเทศชาติ
ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
พลเอก
วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 (001)-(040) TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 9

(9)

6/3/2564 BE 09:30

(10)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 (001)-(040) TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 10

6/3/2564 BE 09:30

ผลการด�ำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ด�ำเนินการ
ทั้งสิ้น ๔,๙๔๘ เรื่อง โดยได้พิจารณาตรวจสอบ ประสานงาน แสวงหาข้อเท็จจริง จนมี
ค�ำวินิจฉัย หรือมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
หรือค�ำสั่งหรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
เป็นจ�ำนวน ๓,๐๗๓ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ ของเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการ
ในรอบปี และอยู่ระหว่างด�ำเนินการจ�ำนวน ๑,๘๗๕ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๙
ในจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดนี้ปรากฏกรณีข้อร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจ�ำนวน ๗๖ เรื่อง และกรณีข้อร้องเรียนว่า กฎ
ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจ�ำนวน ๒๗ เรื่อง และไม่เพียงการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาในเรื่องร้องเรียนเท่านั้น แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้พิจารณาศึกษาปัญหาเชิงระบบ
ในหลายกรณี อาทิ
๑. การศึกษาเรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ที่เป็นภาระแก่ประชาชน
เกินสมควร
๒. การศึกษาเรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน / ส่วนราชการจาก
การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ / อุทยานแห่งชาติ / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ
๓. การศึกษาเรือ่ ง กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ไม่ดำ� เนินการ
ให้มีการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-VISA) ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาและ
อินเดีย
๔. การบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้ำ
๕. การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีนวัตกรรม
๖. การบู ร ณาการเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาเชิ ง ระบบเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวหลีเป๊ะ
๗. การบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานกระบี่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ทั้งนี้ ตัวอย่างผลการด�ำเนินการในเรื่องร้องเรียนเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะรายบุคคล ได้น�ำเสนอไว้ในรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�ำปี
๒๕๖๓ แล้ว
อย่างไรก็ดี ในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกเหนือจากการพิจารณา
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจ
ของผูร้ อ้ งเรียนโดยได้มกี ารออกแบบส�ำรวจให้ผรู้ อ้ งเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นอย่างอิสระ
เพื่อน�ำผลการส�ำรวจดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินให้เกิดมาตรฐานและเป็นทีพ่ งึ พอใจต่อประชาชนผูม้ าร้องเรียน
มากทีส่ ดุ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนของความพึงพอใจ
ของผู้ร้องเรียน พบว่า ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสรุปความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้

๗๔.๘๐

๑. ด้านการยื่นและรับเรื่องร้องเรียน มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๒.๐๐
๒. ด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน มีความพึงพอใจ ร้อยละ

๓. ด้านการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๖.๖๐
๔. ด้านการด�ำเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน มีความพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๒.๐๐
ทั้งนี้ สรุปภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐

ผลการด�ำเนินงานในด้านการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) บัญญัติให้
ผูต้ รวจการแผ่นดินมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการทีห่ น่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ โดยก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่
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ต่อประชาชน เพื่อให้รัฐต้องด�ำเนินการในเรื่องที่ก�ำหนดให้ประชาชน “ทุกคน” หรือ
“ทุกชุมชน” เป็นการทั่วไป โดยที่ประชาชนหรือชุมชน “ไม่ต้องใช้สิทธิร้องขอ” ถ้ารัฐ
ไม่ ก ระท�ำตามหน้าที่ก็จะเป็น กรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถกู ต้อง ครบถ้วน ประชาชนและชุมชนย่อมมีสทิ ธิตดิ ตามและเร่งรัดให้รฐั ด�ำเนินการ และ
ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นได้
โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ท� ำ การศึ ก ษาและจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ไปแล้วจ�ำนวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย
๑. เรื่องการจัดการศึกษาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เรือ่ งสิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภค
โฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) 		
๓. เรื่องหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก

ผลการด�ำเนินงานในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้
ใน ๒ กรณี ได้แก่
๑. กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
๒. กรณีกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมาตรา ๒๓ (๒)

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนตามมาตรา
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
		 - ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๗๖ เรื่อง
		 - เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑ เรื่อง
		 - ยุติการพิจารณา จ�ำนวน ๗๕ เรื่อง
๒. กรณีกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมาตรา ๒๓ (๒)
		 - ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง
		 - ไม่มีการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
		 - ยุติการพิจารณา จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง

ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
๑. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ
		 การด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ มี
การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ๒ ลักษณะ คือ การสร้างเครือข่าย
และการพัฒนาเครือข่าย มีผลการด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
		 ๑.๑ ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถสร้างเครือข่ายในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ระดับองค์กรจ�ำนวน ๒๔ องค์กร และระดับความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ ๓ คือ บุคคล/องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลมีการด�ำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในท้องถิ่น โดยมีโครงการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต

(14)
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		 ๑.๒ ภารกิจด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมุ่งเน้นให้
เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน พร้อมกับสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในด้านบทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับเครือข่าย
ตลอดจนความรูด้ า้ นการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการ
เป็นต้นแบบการปฏิบตั งิ านเพือ่ ขยายเครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินให้ครอบคลุมในแต่ละพืน้ ที่
ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการด�ำเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย ดังนี้
				 (๑) โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเพือ่ เสริมสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม
				 (๒) กิจกรรมตามกรอบความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(Memorandum of understanding: MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อธรรมาภิบาล
ในหน่วยงานภาครัฐ
				 (๓) การด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และ
อ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
				 (๔) โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีบทบาท
ในสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute: IOI)
ในฐานะฝ่ายบริหาร (Executive Committee: Ex-Com) ต�ำแหน่งเหรัญญิก (IOI Treasurer)
และกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชีย วาระปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ โดยได้มีความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายต่างประเทศ ดังนี้
		 ๒.๑ การสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
				 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักร
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินหัวข้อ “Ombudsman in a changing world: resilience amidst
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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challenges” (ผู้ตรวจการแผ่นดินในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง: ปรับตัวอย่างไรกับ
ความท้าทายที่เกิดขึ้น)
		 ๒.๒ ความร่วมมือภายใต้กรอบสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(International Ombudsman Institute: IOI) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อาทิ
				 (๑) การประชุมคณะท�ำงานสหประชาชาติของสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI UN Working Group)
				 (๒) การประชุมกลางปีของฝ่ายบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (IOI Ex-Com Mid-term Meeting)
		 ๒.๓ ความร่วมมือภายใต้กรอบสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย
(Asian Ombudsman Association: AOA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ได้เข้าร่วมการประชุม The 2nd Istanbul
International Ombudsman Conference ซึ่งมีก�ำหนดจัดร่วมกับการประชุมสมัชชา
สมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชียคู่ขนานกับการประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคม
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชียครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Annual Meeting of the Board of
Directors of AOA) และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย
ครัง้ ที่ ๑๖ (General Assembly Meeting of the AOA) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
		 ๒.๔ การก่อตัง้ เวทีผตู้ รวจการแผ่นดินแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF) พร้อมร่าง Memorandum of
Intent (MOI) ซึ่งเป็นเอกสารส�ำหรับลงนามเพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือดังกล่าวขึ้น
อย่างเป็นทางการ เมื่อระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้
เรียนเชิญคณะผู้แทนจากองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคทุกหน่วยงานเข้าร่วม ในการนี้
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของร่าง TOR อย่างใกล้ชิด และมีฉันทามติในการเลือก
(16)
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ใช้ชื่อกรอบความร่วมมือดังกล่าวว่า “South East Asian Ombudsman Forum”
หรือ SEAOF เพื่อขยายขอบเขตการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือองค์กรจัดการเรื่องร้องเรียน รวมถึงแสดงถึงจุดยืนขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในภูมิภาคที่มุ่งให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ควบคู่กับการแลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพของผู้ตรวจการแผ่นดิน
		 ๒.๕ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
				 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีกิจกรรมภายใต้
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลากหลายกิจกรรม ตัวอย่างเช่น
				 (๑) การด�ำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของ
ประเทศนิวซีแลนด์
				 (๒) การประชุมคณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical
Working Group : JTWG) ครั้งที่ ๑ ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างองค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย (Ombudsman Thailand:
OMT) และประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman of
New Zealand)
				 (๓) การให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากส�ำนักงานรับเรื่องร้องเรียน
แห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทงบเงิ น อุ ด หนุ น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 (001)-(040) TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 17

(17)

6/3/2564 BE 09:30

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงาน รวมจ�ำนวน ๒๓๓,๖๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท ได้แก่
		 ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน ๒๑๕,๖๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท
		 ๑.๒ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๑๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐ บาท
๒. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ส�ำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินกิจกรรม งาน / โครงการ รวมจ�ำนวน ๑๑๒,๐๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท
		 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๑๐๑,๔๖๐,๔๐๐.๐๐ บาท
		 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายลงทุน
จ�ำนวน ๑๐,๖๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท
โดยการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบตั งิ าน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการ
เบิ ก จ่ า ยจริ ง ๓๐๗,๕๐๑,๕๖๕.๖๗ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๘.๙๕ คงเหลื อ จ� ำ นวน
๓๘,๒๐๖,๙๓๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕ ประกอบด้วย
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ�ำนวน ๒๓๐,๐๙๔,๖๘๕.๔๘ บาท ได้แก่
		 ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน ๒๑๒,๕๖๒,๔๖๓.๗๙ บาท
		 ๑.๒ ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๑๗,๕๓๒,๒๒๑.๖๙ บาท
๒. แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
จ�ำนวน ๗๗,๔๐๖,๘๘๐.๑๙ บาท ได้แก่
		 ๒.๑ ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๖๗,๙๗๓,๑๗๐.๑๙ บาท
		 ๒.๒ ค่าใช้จ่ายลงทุน
จ�ำนวน ๙,๔๓๓,๗๑๐.๐๐ บาท
ส�ำหรับเงินคงเหลือ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้นำ� ไปเป็นเงินเหลือจ่ายส�ำหรับ
การด�ำเนินกิจกรรม / โครงการตามภารกิจที่ก�ำหนดในปีงบประมาณถัดไป
ในด้านประสิทธิภาพการท�ำงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งถือเป็นมาตรการ
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ทีส่ ำ� คัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้ารับการประเมิน ITA เป็นปีที่ ๔ โดยเข้ารับการประเมินในมิติ
ต่าง ๆ ดังนี้
๑. การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT)
๒. การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT)
๓. การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก�ำหนดไว้ และส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA อยูใ่ นระดับผลการประเมิน ระดับ A ได้คะแนน ๘๖.๕๙
ซึ่งอยู่ในระดับที่ ๘๘๓ จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจ�ำนวนทั้งสิ้น ๘,๓๐๓ หน่วยงาน
ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ปรับแนวทางการด�ำเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จากเกณฑ์ PMQA
เป็น PMQA ๔.๐ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในปัจจุบนั และได้ตดิ ตามและรวบรวมข้อมูลจากทุกส�ำนักภายในส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการในภาพรวมของส�ำนักงานฯ จัดท�ำบทสรุปผลจากการติดตามและรวบรวมข้อมูล
ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ เพือ่ เป็นแนวทางการปรับปรุงด�ำเนินการพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
		 ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกรอบวงเงินงบประมาณจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท ผลการ
เบิ ก จ่ า ยจริ ง จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น ๒๘๗,๕๕๖,๓๕๓.๒๓ บาท มี ภ าระผู ก พั น จ� ำ นวน
๑๙,๙๔๕,๒๑๒.๔๔ บาท รวมผลเบิกจ่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๐๑,๕๖๕.๖๗ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๙๕ คงเหลือจ�ำนวน ๓๘,๒๐๖,๙๓๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕ ทั้งนี้
มีงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับการอนุมัติด�ำเนินการต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๑๓,๓๔๘,๓๘๑.๐๐ บาท รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๓๒๐,๘๔๙,๙๔๖.๖๗ บาท เงินเหลือสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๔,๘๕๘,๕๕๓.๓๓ บาท และส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (โควิด-19) จึงท�ำให้งาน/กิจกรรม/โครงการที่ก�ำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้องเลื่อนออกไปหรือชะลอ
การด�ำเนินงาน
		 ข้อเสนอแนะ
		 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ค�ำนึงถึงเป้าหมายการด�ำเนินงานเป็นส�ำคัญ จึงได้มี
การปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยได้คำ� นึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลัก เพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ ทีก่ ำ� หนดไว้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
มีนโยบายในการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
๑. การเปิดช่องทางการติดต่อ/ยืน่ เรือ่ งร้องเรียน รวดเร็ว ประหยัดเวลา ผ่านทาง
ช่องทาง ดังนี้
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		 ๑.๒
		 ๑.๓
				

การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
www.ombudsman.go.th
การร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
การร้องเรียนผ่านระบบโทรศัพท์ (Call center)
สายด่วน ๑๖๗๖ (โทรฟรีทั่วประเทศ)

๒. ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้จดั ท�ำแผนการด�ำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยเหมาะกับยุค Thailand ๔.๐ โดยการจัดท�ำไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail Address: center_saraban@ombudsman.go.th ควบคูก่ บั การจัดส่งหนังสือ
ทางไปรษณียใ์ นการติดต่อสือ่ สารและประสานงาน รวมทัง้ ได้ทำ� หนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพือ่ รับทราบและขอความร่วมมือในการติดต่อราชการกับส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ผ่านช่องทางดังกล่าว
๓. ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมหรือการเข้าร่วม
การประชุมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ VDO Conference หรือ ระบบ Webinar เป็นต้น
ส�ำหรับการประชุมหรืออบรมภายในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ปรับรูปแบบโดยให้มีการถ่ายทอดการประชุมหรืออบรมผ่านทางระบบ ZOOM
เป็นต้น
๔. นโยบายการท�ำงานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) โดยให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
เป็นผู้มอบหมายงาน และให้มีการติดตามการท�ำงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้นเป็นการน�ำ
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลต่อผลการใช้จา่ ยงบประมาณให้นอ้ ยลง ถือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
เกิดความประหยัดและคุม้ ค่า อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
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แผ่นดินได้เร่งรัดการด�ำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับเป็นส�ำคัญ
๒. ด้านการด�ำเนินงาน
		 การด�ำเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดของปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายผลผลิต
กิจกรรม และตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยกเว้นผลการด�ำเนินงานในส่วนของการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ตามเรือ่ งร้องเรียน ตัวชีว้ ดั ร้อยละของเรือ่ งร้องเรียนทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ มีผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ ๖๒.๑๑ ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๖๔
		 ทัง้ นี้ ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
ได้แก่
		 ๑) ปัจจัยด้านบุคลากร (ความช�ำนาญงาน ความรับผิดชอบ และจ�ำนวน
อั ตราก� ำ ลั งที่ได้สัด ส่ว นระหว่างจ�ำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบการแสวงหาข้อเท็จ จริง
เรื่องร้องเรียนกับปริมาณเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องด�ำเนินการในแต่ละปี)
		 ๒) ปัจจัยด้านงบประมาณ (ส�ำหรับการปฏิบัติงานการแสวงหาข้อเท็จจริง
การพัฒนาระบบงาน และการน�ำระบบเทคโนโลยี (IT) เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน)
		 ๓) ปัจจัยด้านการได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง (ในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามประเด็นร้องเรียน)
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		 การพัฒนาการด�ำเนินงาน
		 ๑) การทบทวนการก�ำหนดค่าเป้าหมายตัวชีว้ ดั เรือ่ งร้องเรียนทีพ่ จิ ารณาแล้ว
เสร็ จ ในแต่ ล ะปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ า นปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราก�ำลัง “เจ้าหน้าที่สอบสวน” ซึ่งมีจ�ำนวนอัตราก�ำลังเท่าเดิม ในขณะที่
“เรื่องร้องเรียน” มีจ�ำนวนมากขึ้นทุกปี
		 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน มีเรือ่ งร้องเรียนทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการ ๔,๙๔๘ เรือ่ ง มีอตั ราก�ำลังเจ้าหน้าทีส่ อบสวน ๑๓๖ อัตรา เฉลีย่ ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่สอบสวน ๑ คน ต่อเรื่องร้องเรียน ๓๖ เรื่อง
		 ๒) การทบทวนกรอบอั ต ราก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ส อบสวนที่ ค วรจะพึ ง มี
โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะวิเคราะห์ภาระงานที่เหมาะสมต่อความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าทีส่ อบสวนแต่ละคน และแต่ละระดับต�ำแหน่งเพือ่ ทีจ่ ะได้กำ� หนดจ�ำนวนอัตราก�ำลัง
และภาระรับผิดชอบงานของเจ้าหน้าที่สอบสวนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
		 ๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ภายใต้
สถานการณ์ และข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณปัจจุบนั ท�ำให้ไม่สามารถเพิม่ อัตราก�ำลังบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่สอบสวน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านสอบสวน อาจเป็นแนวทางส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแสวงหาข้อเท็จจริง
และยุติเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มมากขึ้น
		 ๔) การพัฒนาระบบงาน และการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน จะช่วยให้การด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึง่ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการ
ในหลายรูปแบบ อาทิ การก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนสอบสวน การจัดท�ำคู่มือเจ้าหน้าที่
สอบสวน และการพัฒนาและใช้งานระบบบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน (Complaint and Investigation Management : CIM)
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Handling Complaints
In fiscal year 2020, the Ombudsman received a total of 4,948 complaints.
After fact-finding investigation, decisions and recommendations to relevant
State agencies were made on 3,073 (62.11 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 1,875 complaints (37.89 percent) are still under
investigation. Of the total number of complaints, 76 relate to questions of
constitutionality of the provision of law and 27 relate to questions of
constitutionality or legality of rules, orders or other actions of State agencies
or State officials. In addition to redressing grievances and complaints,
the Ombudsman conducted studies to solve the following systemic problems:
1. Telephone service charges which impose undue burden on people;
2. Grievances of people or State authorities caused by determination
of national reserved forest zones; national parks, wildlife and plants;
3. Refusal of E-VISAs for Myanmar and Indian tourists by the Ministry
of Foreign Affairs and the Ministry of Interior;
4. Problems regarding marine safety;
5. Problems regarding procurement according to innovative accounting;
6. Problems regarding use of natural resources and the environment
for tourism on Koh Lipe island; and
7. The management system of Krabi International Airport.
(24)
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Examples of Ombudsman resolutions to protect public interest and
redress individual grievances have been summarised in the Annual Report
of the Ombudsman 2020 (B.E. 2563).
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 increase the satisfaction
of complainants with the services provided. In fiscal year 2020, satisfaction
of complainants was at a high level for the following matters:
1.
2.
3.
4.

Lodging and receiving complaints (82 percent);
Fact-finding and investigation of complaints (74.8 percent);
Consideration and handling of complaints (76.6 percent);
Following-up on complaints (62 percent).

In summary, overall satisfaction was at a high level (76 percent).

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,
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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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 2020, the Ombudsman made three recommendations
to the Cabinet regarding State agencies that did not fulfill their duties in
compliance with Chapter V - Duties of State as follows:
1. Education for preschool children by Local Administration Organisations;
2. Consumption of Folic Acid supplement (Vitamin B9) by women
during, before and after pregnancy;
3. Disclosure of information or public information by State agencies
and allowing people convenient access to such information.

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. There is doubt as to the constitutionality of any provision of a law
according to Section 23 (1);
2. There is doubt as to the constitutionality or legality of any rule,
order or action of a Government agency or State official according to Section
23 (2).
In fiscal year 2020, the Ombudsman received the following complaints
relevant to Section 23 of the Organic Act on Ombudsmen, B.E. 2560 (2017):

(26)
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1. There were 76 complaints relating to the constitutionality of any
provision of a law according to Section 23 (1). Of these complaints, 1 case
was submitted to the Constitutional Court together with the Ombudsman’s
opinion, and 75 complaints were ceased with no further action being taken.
2. There were 27 complaints relating to constitutionality or legality
of any rule, order or action of a Government agency or State official according
to Section 23 (2). No case was submitted to the Administrative Court together
with the Ombudsman’s opinion. All of these complaints were ceased with
no further action being taken.

Cooperation with local networks and international organisations
1. Cooperation with local networks
		 In fiscal year 2020, the Ombudsman coordinated with local
networks in order to build and develop its network linkages as follows:
		 1.1 Building Ombudsman’s network: the Ombudsman achieved
in building a network among 24 agencies from central, regional and local
administrations and carried out activities to promote good governance,
especially in relation to anti-corruption.
		 1.2 Developing Ombudsman’s network linkages: the Ombudsman
achieved in developing relations with ombudsman institutions based on
Ombudsman’s performance of duties, promotion of understanding and
knowledge on Ombudsman’s powers and duties and good governance in
order to enhance capacity for the Ombudsman to be a role model for
increasing the number of networking bodies throughout all areas. For fiscal
year 2020, achievements in network linkage projects are as follows:
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 (001)-(040) TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 27

(27)

6/3/2564 BE 09:30

			 (1) Project on building and increasing networks to promote
fairness in society;
			 (2) Activities under the framework of memorandums of
understanding (MOU) on building network linkages for promoting good
governance in public sector agencies;
			 (3) Operations carried out to provide knowledge and understanding
on Ombudsman’s duties and powers for enhancing fairness in society;
			

(4) Celebration project upholding the Institution of the Monarchy.

2. Cooperation with international organisations
The Chief Ombudsman played a vital role in the Executive
Committee of the International Ombudsman Institute (IOI) as IOI Treasurer
and Asian Director from 2016 – 2020. Achievements in international
cooperation during fiscal year 2020 are as follows:
		 2.1 International seminar commemorating the 20th anniversary
of the establishment of the Thai Ombudsman
			 Ombudsman Thailand hosted an international seminar
entitled “Ombudsman in a Changing World: Resilience amidst Challenges”
commemorating the 20th anniversary of the establishment of the Thai
Ombudsman.
		 2.2 Cooperative activities under the framework of the IOI included:
			

(1) UN Working Group of the International Ombudsman Institute;

			 (2) Executive Committee Mid-term Meeting of the International
Ombudsman Institute.

(28)
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		 2.3 Cooperation with the Asian Ombudsman Association (AOA)
			 In cooperation with the Asian Ombudsman Association (AOA),
the Chief Ombudsman Thailand together with his delegation attended the
2nd International Ombudsman Conference held between 15 – 23 November
2019 in Istanbul, Republic of Turkey. The 22nd Annual Meeting of the Board
of Directors of AOA and the16th General Assembly Meeting of the AOA were
held during the Conference.
2.4 Establishment of the South East Asian Ombudsman Forum
(SEAOF)
			 Between 1-4 July 2020, representatives from regional
Ombudsman organisations were invited to visit Thailand to participate in a
meeting to discuss establishing the South East Asian Ombudsman Forum
(SEAOF) to enhance multilateral cooperation among regional Ombudsman
organizations in South East Asia. The meeting unanimously approved a draft
of an agreement to establish the forum and approved the name of “South
East Asian Ombudsman Forum (SEAOF)”. The principal aim of the SEAOF is
to render fairness for all in the region and to exchange Best Practices between
Ombudsman fellows.
2.5 Activities carried out under international cooperation and
relations include:
			 (1) Carrying out activities under the framework of bilateral
cooperation with the Ombudsman of New Zealand;
			 (2) Attending the 1st Joint-Technical Working Group (JTWG)
under a Memorandum of Understanding between the Ombudsman Thailand
and the Chief Ombudsman New Zealand;
			 (3) Welcoming a delegation from the Complaint Reception
Office of Shanghai Municipal Government.
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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Operations of the Office of the Ombudsman
In pursuance with Budget Expenditure Act for fiscal year 2020 as
published in the Government Gazette on 26 February B.E. 2563 (2020)
coming into force as from 1 October 2019, Office of the Ombudsman was
allocated an expenditure budget for fiscal year 2020 of 345,708,500 baht to
cover the following expenses:
1. Costs for manpower and operations totalling 233,628,900 baht,
divided into:
		 1.1 Cost of manpower 215,635,600 baht
		 1.2 Cost of operations 17,993,300 baht
2. Costs for undertaking activities and projects to develop public
sector management totalling 112,079,600 baht, divided into:
		 2.1 Cost of operations
		 2.2 Cost of investment

101,460,400 baht
10,619,200 baht

Of the total expenditure budget for the fiscal year 2020 totalling
345,708,500 baht, 307,501,565.67 baht (88.95 percent) was disbursed and
38,206,934.33 baht (11.05 percent) remained. The disbursed expenditure
budget covers the following expenses:
1. Workplan for public sector personnel in amount of 230,094,685.48
baht, covering:
		 1.1 Cost of manpower		
		 1.2 Cost of investment

(30)

212,562,463.79 baht
17,532,221.69 baht
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2. Basic workplan in terms of balancing and developing public sector
management covers cost of undertaking activities and projects in the total
amount of 77,406,880.19 baht, including:
2.1 Cost of operations		

67,973,170.19 baht

2.2 Cost of investment

9,433,710 baht

The total of remaining budget was included in the balancing amount
for activities/projects to be carried out in the following fiscal year.
In terms of organisational management quality, the Office of the
Ombudsman was evaluated for the fourth time according to the Integrity
and Transparency Assessment (ITA). This assessment is considered a
substantial measure in the implementation of proactive national
anti-corruption initiatives. In fiscal year 2020, the Office of the Ombudsman
was assessed according to the following aspects:
1. Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT);
2. External Integrity and Transparency Assessment: EIT);
3. Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT.
The Office of the Ombudsman has undertaken activities within
its internal departments in line with the measures for integrity and transparency
promotion in order to complete the requirements prescribed by the Office
of the National Anti-Corruption Commission. The Office of the Ombudsman
achieved an Integrity and Transparency Assessment (ITA) score of 86.59 points
which places it at A level and ranked 883 out of the 8,303 public authorities
assessed nationwide.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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In addition, the Office of the Ombudsman modified guidelines for
acquiring 4.0 in the Public Sector Management Quality Award (PMQA). In line
with the guidelines of the Office of the Public Sector Development Commission
(OPDC), the Office of the Ombudsman has monitored and collected data
from internal sections to meet the requirements and guidelines for standards
set. It also conducted an evaluation of results for the PMQA 4.0 and will
incorporate the results into guidelines for organizational improvement in
fiscal year 2021.

Challenges, Obstacles and Recommendations
for operation of the Office of the Ombudsman
1. Budget Disbursement
		 For fiscal year 2020, the Office of the Ombudsman received a
budget of 345,708,500 baht. Of this amount, 287,556,353.23 baht has been
dispursed and yet undispursed obligations amount to 19,945,212.44 baht
yielding a total of 307,501,565.67 baht (88.95 percent). The remaining balance
is 38,206,934.33 baht (11.05 percent). From this amount, 13,348,381 baht has
been allocated to tasks and projects approved to be carried out in fiscal year
2021. Therefore, the dispersed expenditure budget is totally 320,849,946.67 baht
and the remaining balance at the end of fiscal year 2020 is 24,858,553.33 baht.
The reason for this remaining balance is that some task/activities/projects
allocated according to the work and budget expenditure plan had to be
postponed or delayed because of the COVID-19 pandemic.

(32)
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Recommendations
During the COVID-19 pandemic, the Office of the Ombudsman had to
adjust its way of performing tasks in order to safeguard the health of all staff
as follows:
1. Providing alternative channels for submitting complaints for
swiftness and cost-efficiency including:
		 1.1 Ombudsman website (www.ombudsman.go.th);
		 1.2 Mobile Application “Ombudsman”; and
		 1.3 Call center hotline (1676 - free of charge nationwide).
2. The Office of the Ombudsman developed a plan for information
technology application in line with Thailand 4.0 strategy and provided an
E-mail address (center_saraban@ombudsman.go.th) for communication
with the Office of the Ombudsman, including delivery of official letters.
3. The Office of the Ombudsman implemented meetings with
other agencies and international organisations through electronic channels
such as video conferencing and Webinars. In-house training and meetings use
ZOOM service.
4. The Office of the Ombudsman implemented work from home
policy during the COVID-19 pandemic. Directors of different departments
assigned tasks to staff, followed up and provided coaching and guidance
if needed.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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Evidently, adjusting the way of performing tasks of the Office of the
Ombudsman to the current situation by applying information technology in
this way is more cost effective. However, the Office of the Ombudsman will
be accelerating to carry out activities/projects to achieve the set goals in
fiscal year 2021 based on cost-efficiency and the benefits for people.
2. Operations
		 Operations of the Ombudsman were achieved in line with the
objectives, output, activities, and indicators determined in the 4th Strategic
Plan of the Office of the Ombudsman 2018 - 2022 (B.E. 2561-2565). However,
the number of complaints that were finalized during fiscal year 2020 was
62.11 percent which was less than the goal of 64 percent.
There are many factors influencing the success of handling complaints.
These factors include:
		 1. Personnel expertise, responsibility, and ratio of staff responsible
for fact-finding investigation and staff handling complaints;
		 2. Budget for fact-finding investigation, work system improvement,
IT and digital technology application to support the performance of duties;
and
		 3. Cooperation from relevant agencies and individuals in
fact-finding investigation and collaboration in handling complaints.

(34)
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Guidelines for futher development
1. Goals and indicators for number of complaints to be handled
should be revised so that they are in line with allocated budget, especially
for number of staff. It should be noted that the number of “investigators”
has remained stable even though the number of complaints has been
increasing. In fiscal year 2020, the Office of the Ombudsman received the
total of 4,948 complaints that had to be considered and investigated by only
136 investigators which means an average of 36 complaints for each
investigator.
2. The Office of the Ombudsman should analyse workload based on
investigator capacity at each position ranking to determine workload according
to their capacity and responsibility.
3. The capacity of current manpower should be enhanced. Due to
limited budget, the number of staff of the Office of the Ombudsman cannot
be increased, especially the number of investigators. Otherwise, the skills
and qualities of investigators should be improved to enhance complaint
fact finding and handling efficiency.
4. IT & digital technology applications should be developed to
support work performance so that complaints will be handled in a swift and
efficient manner. The Office of the Ombudsman has accomplished several
operations, for example conducting complaint investigation proceeding plan,
investigations manual, developing and implementing Complaint and
Investigation Management (CIM), etc.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(๑)

ตราสัญลักษณ์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๒)

สารจากประธานรัฐสภา

(๔)

สารจากผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๘)

บทสรุปผู้บริหาร

(๑๐)

Executive Summary

(๒๔)

บทที่ ๑ บทน�ำ	

๑

๑. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๘
		 ๑.๑ ความเป็นมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙
		 ๑.๒ หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๐
		 ๑.๓ การด�ำเนินการกรณีเป็นเรื่องเฉพาะตัว หรือเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และ
๑๒
			 อ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐ		
		 ๑.๔ เรื่องที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา
๑๓
		 ๑.๕ การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน
๑๔
		 ๑.๖ การแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑๖
		 ๑.๗ การเสนอแนะและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๗

(36)
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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. ๒๕๖๓
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๖ ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทย่อย และแผนปฏิรูปประเทศ

๒๘
๒๙
๓๑
๓๒
๓๖
๓๗

บทที่ ๒ ภาพรวมผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

๔๕

๓๘

๑. สถิติผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๑ สถิติผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑.๒ สถิติผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินเปรียบเทียบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๓ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน

๔๖
๔๗
๕๕

๒. ผลการแก้ไขปัญหาหรือการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒.๑ การเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
๒.๒ การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคล
๒.๓ ผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจในกรณีหน่วยงานของรัฐยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
๒.๔ ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน

๖๖
๖๗
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๒๒๘

(37)
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๓. ผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ๒๔๐
		 หรือศาลปกครอง กรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
		 ๓.๑ กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ๒๔๓
		 ๓.๒ กรณีกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ๒๕๐
			 ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๔. ผลการด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาค�ำร้องของบุคคล
		 ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ
		 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๕๔

บทที่ ๓ การวิเคราะห์รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน

๒๖๗

๑. สัมฤทธิผลของผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
		 ๑.๑ ความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร
		 ๑.๒ การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามภารกิจการอ�ำนวย
			 ความเป็นธรรมให้กับประชาชน
		 ๑.๓ การประเมินประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการด�ำเนินงาน
		 ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส�ำนักงาน
			 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Public Sector Management Quality Award
			 : PMQA)
		 ๑.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ที่ได้จากการ
			 ใช้บริการและกระบวนการให้บริการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖๘
๒๖๙
๒๙๕

๒.
		
		
		
		

๓๒๘

(38)

สัมฤทธิผลของการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีทั้งในระดับ
ประเทศและต่างประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๑ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีในประเทศ
๒.๒ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีต่างประเทศ
๒.๓ ความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

๓๐๒
๓๐๘
๓๑๙

๓๒๙
๓๔๑
๓๖๘

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓
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๓.
		
		
		

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓.๒ ด้านการด�ำเนินงาน
๓.๓ ข้อเสนอส�ำหรับการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

บทที่ ๔ ผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรัฐสภา

๓๘๐
๓๘๑
๓๘๓
๓๘๘
๓๙๑

๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร

๓๙๓

๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา

๓๙๖

ภาคผนวก		

๔๐๗

๑.
		
๒.
		
๓.
๔.

๔๐๙

ค�ำสั่งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ๑๙๐/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะท�ำงาน
เพื่อจัดท�ำรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๓
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
งบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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บทที่

บทน�ำ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประวัติการศึกษา
-

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ ๑๑)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) (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 – ปัจจุบัน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประวัติการศึกษา
-

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ ๖)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการค้า (TEPCOT) (รุ่นที่ ๒)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ส�ำนักงานศาลยุติธรรม (รุ่นที่ ๑๔)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ ระดับสูง ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (รุน่ ที่ ๖)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (รุ่นที่ ๔)

ประวัติการท�ำงาน
พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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ผู้ช่วยผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรม
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตง
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรัง
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

6/3/2564 BE 09:31
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นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประวัติการศึกษา
-

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (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
พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
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เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์งานบุคคล ๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปลัดอ�ำเภอ อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
นายอ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
นายอ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
นายอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
นายอ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภู
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน

8

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 8

6/3/2564 BE 09:31

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
๒. นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เป็นผูต้ รวจการแผ่นดิน เมือ่ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ (ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเนือ่ งจาก
อายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๓. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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 อความไม่เ ป็น ธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือ
เกินสมควรแก่เหตุ
(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
10
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(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�ำ 
้ อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน
และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน
ในกรณี ท่ี 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�ำเนินการต่อไป๓
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่สามประการข้างต้น ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่า
(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
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒
๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๑) (๒) ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓
๓
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๑.๓ การด�ำเนินการกรณีเป็นเรื่องเฉพาะตัว หรือเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจ
ของหน่วยงานของรัฐ
ในการด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ ถ้าผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเรือ่ งใดเป็นเรือ่ งเฉพาะตัวเป็นรายกรณี หรือเป็นเรือ่ ง
ที่ อยู ่ ในหน้าที่แ ละอ�ำนาจของหน่ว ยงานของรัฐที่จ 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
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะ
ให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบได้
(๓) ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี๕

๕

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๖
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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
(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
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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
ก็ได้

อย่างไรก็ดี ผูต้ รวจการแผ่นดินสามารถพิจารณาเรือ่ งโดยไม่มกี ารแจ้งหรือการร้องเรียน

การแจ้งหรือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอาจกระท�ำได้ทั้งที่เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือกระท�ำด้วยวาจา ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พฒ
ั นาช่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียน
ให้มคี วามหลากหลายเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงประชาชนในทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศอย่างเท่าเทียมกัน
และเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิร้องเรียน ประชาชนสามารถแจ้งหรือ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ร้ อ งเรี ย นเป็ น หนั ง สื อ หรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยลงชื่ อ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น ที่ อ ยู ่
หมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ ชือ่ - สกุล บุคคลหรือชือ่ หน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียน และ
เหตุที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนประสงค์จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเป็นความลับสามารถ
แสดงความจ�ำนงในหนังสือร้องเรียนและส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่
(๑.๑) ร้องเรียนเป็นหนังสือและส่งทางไปรษณียม์ าตามทีอ่ ยู่ ดังนี้ “ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
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(๑.๒) ร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑
(๑.๓) เสนอเรื่องผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ในเขต
พื้นที่ของผู้ร้องเรียน
(๑.๔) ร้องเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.ombudsman.go.th
โดยระบุชอื่ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) เลขประจ�ำตัวประชาชน หรือเลขทีห่ นังสือเดินทาง
และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของผู้ร้องเรียน
(๑.๕) ร้องเรียนผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
ในโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง สามารถดาวน์ โ หลดเพื่ อ ติ ด ตั้ ง แอปพลิ เ คชั น ได้ ทั้ ง จากกู เ กิ ล
เพลย์สโตร์ (Google Play Store) ส�ำหรับโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ใี่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
(Android) และแอปสโตร์ (App Store) ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส (iOS)
(๑.๖) ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เดินทางไป
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
(๒) ร้องเรียนด้วยวาจา หรือร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๖๗๖ (โทรฟรี
ทั่วประเทศ) หรือหมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๙๑๐๐ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เลขประจ�ำตัวประชาชน
หรื อ เลขที่ห นัง สือเดินทางและหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องยินยอมให้มี
การบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน
(๓) ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือ
(๔) กรณี ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ คณะกรรมาธิ ก าร
ของวุฒิสภาได้สอบสวนหรือพิจารณาเรื่องใดและเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะด�ำเนินการได้ คณะกรรมาธิการจะส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาด�ำเนินการและแจ้งผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการต่อไป
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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 ดังนี๖้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยค�ำ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยาน
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้น
มิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม
ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล
อนึ่ง กระบวนการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินมีความแตกต่างจากศาลที่ผลของ
ค�ำพิพากษาจะมีฝ่ายแพ้–ชนะ มีการเผชิญหน้ากันระหว่างคู่ความ และมีค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินการ ส่วนผูต้ รวจการแผ่นดินมุง่ เน้นการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความทุกข์รอ้ น
ของประชาชนหรือผูร้ อ้ งเรียนมากกว่าการมุง่ ชีค้ วามผิดและการลงโทษ มิได้พจิ ารณาปัญหา
โดยยึดถือเพียงแต่ความถูกต้องตามตัวบทกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาถึง
๖
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ความเหมาะสมและความเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วย นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ให้ประชาชนสามารถร้องเรียน
ได้สะดวก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการร้องเรียน และด�ำเนินกระบวนการพิจารณาโดยเร็ว
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้แนวทาง
สันติวิธีในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน

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�ำเนินการตามแนวทางที่เสนอแนะประกอบด้วย๗
ภายหลังจากการหารือ เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั ข้อเสนอแนะจากผูต้ รวจการแผ่นดิน
เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชน
๗
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โดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจแก้ไขได้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลา จะขยาย
เวลาออกไปอีกก็ได้เมือ่ ได้แจ้งให้ผตู้ รวจการแผ่นดินทราบแล้ว โดยจะขยายเวลาได้อกี ไม่เกิน
หกสิบวัน เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้วหน่วยงานของรัฐนั้นยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อันท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจโดยเร็ว โดยให้ถือว่ารายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นส�ำนวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ๘
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
กรณีที่ได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น๙
หากเป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ขจัด
หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลใด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำเสนอแนะนัน้ ภายในสามสิบวัน เว้นแต่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่า การด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบก่อนพ้นก�ำหนดเวลาสามสิบวัน
๘
๙
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ดังกล่าวและให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ
โดยเร็วต่อไป แต่หากไม่สามารถหาข้อยุตไิ ด้ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร และให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว และด�ำเนินการตามเงือ่ นไขระยะเวลาดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วต่อไป๑๐
อย่างไรก็ดี ในกรณีทคี่ วามปรากฏต่อผูต้ รวจการแผ่นดินว่ามีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ของรัฐธรรมนูญ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะรายงานให้รัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้๑๑

๑๐
๑๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔
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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 รวจการแผ่นดิน๑๒ และมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ดังต่อไปนี๑๓
้
(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. ๒๕๖๓ คณะผูบ้ ริหารของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ประกอบด้วย
(๑) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
ต�ำแหน่ง เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๒) นายวทัญญู ทิพยมณฑา
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๓) นายกีรป กฤตธีรานนท์
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๔) นายกมลธรรม วาสบุญมา
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๒
๑๓

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

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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คณะผู้บริหารส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายวทัญญู ทิพยมณฑา

นายกีรป กฤตธีรานนท์ นายกมลธรรม วาสบุญมา

รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

22
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ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 22

6/3/2564 BE 09:31

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

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(๓) ส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ งานสวั ส ดิ ก ารและประโยชน์ เ กื้ อ กู ล งานวิ นั ย และจริ ย ธรรม และ
งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(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�ำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีภารกิจเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบ กลัน่ กรอง แสวงหาข้อเท็จจริง และจัดท�ำความเห็นเพือ่ เสนอผูต้ รวจการแผ่นดิน
วินิจฉัยในกรณีการรับหรือไม่รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียน ตลอดจนส่งมอบเรื่องร้องเรียนที่ให้
รับไว้พจิ ารณาให้สว่ นงานทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง การด�ำเนินการเรือ่ งที่
ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน สามารถประสานงานเพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
ด้วยความรวดเร็ว และเรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติ งานติดตาม รายงานผลการด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน งานให้ค�ำปรึกษา ตอบข้อซักถามแก่ประชาชน
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(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
(๑๑) ส�ำนักสอบสวน ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และจัดท�ำ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย งานติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๒) ส�ำนักสอบสวน ๔ มีภารกิจเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และจัดท�ำ
ความเห็นเพือ่ เสนอผูต้ รวจการแผ่นดินวินจิ ฉัย โดยเฉพาะเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
เร่งด่วน เรื่องที่มีความสลับซับซ้อนเกี่ยวเนื่องหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน ตลอดจน
เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมอบหมายให้ดำ� เนินการเป็นกรณี
พิเศษ งานติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และเรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๓) ส�ำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง จัดท�ำรายงานและพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และเรื่องอื่นที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๑๔) ส�ำนักเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม มีภารกิจเกีย่ วกับการให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน ธรรมาภิบาล การสร้าง
และส่งเสริมเครือข่ายเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน
และส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การด�ำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(๑๕) ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจเกีย่ วกับงานวิเทศสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กิจการล่ามและภาษาต่างประเทศ งานรับรองและงานพิธีการที่เกี่ยวกับ
การต่างประเทศ งานวิจัยและวิชาการระหว่างประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ
(๑๖) สถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินศึกษา มีภารกิจเกีย่ วกับการวิจยั วิชาการ การบริการ
วิ ช าการและเผยแพร่ งานจั ด ท� ำ รายงานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ประจ� ำ ปี งานห้ อ งสมุ ด
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๑๗) หน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ภายในและสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และรายงาน
ผลการตรวจสอบให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
(๑๘) ส� ำ นั ก กิ จ การผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และเลขาธิ ก าร มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการ รองเลขาธิการ และ
คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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โครงสร้างส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เลขาธิการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

ส�ำนักกฎหมายและคดี

ส�ำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ส�ำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ

ส�ำนักสอบสวน ๒

ส�ำนักสอบสวน ๑

ส�ำนักสอบสวน ๓

ส�ำนักบริหารกลาง

ส�ำนักสอบสวน ๔

ส�ำนักนโยบายและแผน

ส�ำนักบริหารการคลัง

ส�ำนักสื่อสารองค์กร
และประชาสัมพันธ์

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์

สถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

ส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส�ำนักเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
ส�ำนักกิจการผู้ตรวจการแผ่นดิน
และเลขาธิการ

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�ำนาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการ
ปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
และแผนระดับชาติฉบับอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึง
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์นอกจากจะค�ำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ประเทศแล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับประชาชนคนไทยที่ไปพักพิงยังต่างประเทศ รวมถึง
ประชาชนชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีบทบาทส�ำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เช่น ประชาคมอาเซียน สมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (Asian
Ombudsman Association: AOA) และสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(International Ombudsman Institute: IOI)
อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปดังกล่าว ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ตระหนัก
และให้ความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมขององค์กรในด้านการบริหารจัดการภายใน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจ
ตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการท�ำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระยะ ๒๐ ปี คือ
“ผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระ เป็นกลาง เป็นธรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในประชาคมโลกอย่างยั่งยืน”
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ค�ำส�ำคัญ
“เป็นอิสระ” หมายถึง การท�ำงานของผูต้ รวจการแผ่นดิน มีความเป็นอิสระ กล้าหาญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่อยู่ใต้ก�ำกับและบังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร และฝ่ายการเมือง
“เป็นกลาง” หมายถึง การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่โอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด ยึดหลัก
การท�ำงานบนพืน้ ฐานของการไกล่เกลีย่ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
“เป็นธรรม” การปฏิบตั หิ น้าทีย่ ดึ หลักธรรมาภิบาล การให้ความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย
โดยใช้กลไกการท�ำงานแบบกัลยาณมิตรมาเป็นหลักในการแก้ปญั หาและเยียวยาความเดือดร้อน
ของประชาชน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่เพียงให้ความคุ้มครองให้กับประชาชนภายใน
ประเทศเท่านั้น แต่ใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และให้ความคุ้มครอง
ชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ในระดับประชาคมโลก ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นธรรมที่ยั่งยืน
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานตามกรอบแนวทางและการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ผตู้ รวจการ
แผ่นดิน ระยะ ๒๐ ปี บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่ งเป็ น องค์กรที่จะขับเคลื่อนภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้บรรลุตามหน้าที่และ
อ�ำนาจที่มี จึงได้ก�ำหนดให้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี หรือแต่ละช่วง
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ฯ ระยะ ๒๐ ปี โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) คือ
“เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐเพือ่ ความเป็นธรรมของแผ่นดิน”
อันหมายถึง การมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่
ประชาชน โดยก�ำหนดกลไกการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ เน้นรูปแบบการท�ำงาน
แบบกัลยาณมิตร การให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
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ของประชาชนอย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพสูง การพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านมากขึน้ ใช้เวลาท�ำงานน้อยลง
แต่เสร็จสมบูรณ์และเกิดผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น

๓.๒ พันธกิจ
“ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ยั่งยืน”
(๑) การแสวงหาข้อเท็จจริงเพือ่ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม
(๒) การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
(๓) การติดตามและรายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
การด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือ
หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม เพื่อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น
หรือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรื อ ความไม่เ ป็น ธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือ
เกินสมควรแก่เหตุ การเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถกู ต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ การด�ำเนินงานดังกล่าวใช้กลไกในการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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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
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กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริง
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความเป็นธรรม
เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการด� ำ เนิ น งานด้ า นการ
อ� ำ นวยความเป็ น ธรรมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
คุณภาพโดยพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การจัดท�ำ
มาตรฐานเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นให้มี
มาตรฐานกลาง ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่ อ การอ� ำ นวยความเป็ น ธรรมของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
กลไกการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงผ่านกลไกและวิธีการ
รวมทัง้ การให้ความรูค้ วามเข้าใจหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของผูต้ รวจการแผ่นดินการให้คำ� ปรึกษาและแก้ไข
ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นแก่ ป ระชาชนผ่ า นการ
ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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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
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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. ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน มีบุคลากร จ�ำนวน ๓๐๐ คน แบ่งเป็น พนักงาน จ�ำนวน ๒๖๓ คน ลูกจ้างประจ�ำ 
จ�ำนวน ๓๓ คน และลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน ๔ คน ทั้งนี้ เป็นบุคลากรสายงานบริหาร จ�ำนวน
๓ คน สายงานสอบสวนและนิติการ จ�ำนวน ๑๓๖ คน และสายงานสนับสนุน จ�ำนวน ๑๖๑ คน
ดังนี้
ประเภทและระดับต�ำแหน่ง

สายงาน

รวม (คน)

บริหาร

สอบสวนและนิติการ

สนับสนุน

๓

-

-

๓

สูง
ต้น

-

๗
-

๑๑
-

๑๘
-

ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญการพิเศษ
ช�ำนาญการ
ปฏิบัติการ

๓
-

๑
๒๓
๗๘
๒๗
๑๓๖
-

๑๕
๘๗
๑๑
๑๒๔
-

๑
๓๘
๑๖๕
๓๘
๒๖๓
๓๓
๔
๓๗

บริหาร
อ�ำนวยการ

วิชาการ

รวม
ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

นอกจากนี้ ในภาพรวมบุคลากรของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีพนักงาน ลูกจ้าง
ประจ�ำ และลูกจ้างชั่วคราว ส�ำเร็จการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน ๓๐ คน ปริญญาตรี
จ�ำนวน ๕๗ คน ปริญญาโท ๒๐๙ คน และปริญญาเอก ๔ คน ดังนี้
36
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ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม (คน)

พนักงาน

ปริญญาเอก
๔

ปริญญาโท
๒๐๘

ปริญญาตรี
๕๑

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
-

ลูกจ้างประจ�ำ

-

-

๔

๒๙

๓๓

ลูกจ้างชั่วคราว

-

๑

๒

๑

๔

๔

๒๐๙

๕๗

๓๐

๓๐๐

รวม

๒๖๓

๓.๕ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๓๔,๘๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๒๐ สรุปดังนี้
แผนงาน /
หมวดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการ ๒๑๘,๐๕๓,๒๐๐.๐๐ ๒๓๓,๖๒๘,๙๐๐.๐๐
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๒๐๖,๐๑๘,๒๐๐.๐๐ ๒๑๕,๖๓๕,๖๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

๑๒,๐๓๕,๐๐๐.๐๐

๒. แผนงานพืน้ ฐาน ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน

๑๕,๕๗๕,๗๐๐.๐๐

๕,๙๕๘,๓๐๐.๐๐

๙๒,๘๕๔,๕๐๐.๐ ๑๑๒,๐๗๙,๖๐๐.๐๐

๑๙,๒๒๕,๑๐๐.๐๐

๙๐,๔๑๑,๓๐๐.๐๐ ๑๐๑,๔๖๐,๔๐๐.๐๐

๑๑,๐๔๙,๑๐๐.๐๐

-

๑๐,๖๑๙,๒๐๐.๐๐

-

ร้อยละ
๗.๑๔

๙,๖๑๗,๔๐๐.๐๐

๑๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐

๒,๔๔๓,๒๐๐.๐๐

๓. แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากปีก่อน

๒๐.๗๐

๘,๑๗๖,๐๐๐.๐๐

-

-

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

๓๑๐,๙๐๗,๗๐๐.๐๐ ๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐

๓๔,๘๐๐,๘๐๐.๐๐
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๓.๖ ความเชือ่ มโยงความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของผูต้ รวจการแผ่นดิน
		 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
		 และแผนแม่บทย่อย และแผนปฏิรูปประเทศ
การด� ำ เนิ น ภารกิ จ ตามแผนงาน/โครงการของส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความเชือ่ มโยงสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒ ด้าน คือ ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยในส่วนของแผนการปฏิรูปประเทศ แผนงาน/โครงการของ
ส�ำนักงานฯ มีความสอดรับในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการต่าง ๆ ของส�ำนักงานฯ อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ด้านที่ ๖
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในแผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในส่วนแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส�ำนักงานฯ มี ๓ กิจกรรมการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
คือ
กิจกรรมที่ ๑ การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
กิจกรรมที่ ๒ การเสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและบู ร ณาการความร่ ว มมื อ
ทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทั้งนี้ ผลผลิตที่ส�ำคัญ คือ การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน
โดยมีเป้าหมาย และผลสัมฤทธิท์ มี่ งุ่ หวังเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
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ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการตามภารกิจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยค�ำนึงถึงเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ�ำนวยความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่สร้างความไม่เป็นธรรมหรือ
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยมีภารกิจส�ำคัญ ๓ ประการ ดังนี้
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใด ๆ บรรดาทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อน
หรื อ ความไม่เ ป็น ธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือ
เกินสมควรแก่เหตุ
(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมือ่ เห็นว่ามีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าที่ และอ�ำนาจตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมนั้น
(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
ครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งภารกิจงานดังกล่าว ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่เพียงมุ่งหวังแค่การด�ำเนินการยุติเรื่องร้องเรียนเพียงเท่านั้น
จากขอบเขตภารกิจดังกล่าว ภาพรวมของความสอดคล้องของโครงการทีส่ ำ� คัญของ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน และเป้าหมายในแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้
๓.๖.๑ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
เป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งหวังให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใสนัน้ จะเห็นได้วา่ จากขอบเขตภารกิจทัง้ ในงานแสวงหาข้อเท็จจริงเรือ่ งร้องเรียน
ไม่ว่าจะเป็น case by case หรือเรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจหยิบยก
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ขึ้นมาเพื่อพิจารณา หรือแม้กระทั่งงานหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ถึงแม้ผลผลิตส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีข้อยุติ และ
ค�ำวินิจฉัยที่มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้หน่วยงานด�ำเนินการในการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชน หรือค�ำวินจิ ฉัยทีม่ ขี อ้ เสนอแนะเพือ่ ส่งต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณา
สัง่ การไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขบรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบฯ
ที่เกี่ยวข้องนั้น ทั้งนี้ บรรดาค�ำวินิจฉัยที่มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้
หน่วยงานด�ำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนนั้น ถือเป็นภารกิจส�ำคัญของ
ผูต้ รวจการแผ่นดินทีจ่ ะมีสว่ นช่วยผลักดันหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการประชาชน หรือระบบบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และต่อประเทศร่วมกัน อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
๓.๖.๒ ความเชือ่ มโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทย่อย
ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๒๓ ฉบับนั้น
แผนงาน/โครงการส�ำคัญของส�ำนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายในด้าน (๑) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และ (๒) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
		 ด้าน (๑) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกิจกรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน
ซึ่งสอดรับกับแผนย่อย ๓ แผนงาน ดังนี้
			
(๑.๑) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เนื่องด้วย
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีส่วนงานในระดับภูมิภาค แต่มีการจัดท�ำโครงการ
Ombudsman Care ซึ่งถือเป็นโครงการส�ำคัญ ในการเข้าถึงการให้บริการประชาชน โดยมี
กิจกรรมในการลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
รับทราบบทบาทและภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินยังพื้นที่ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค
ทั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง การน� ำ หน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ และค� ำ ปรึ ก ษา
ด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยลงพืน้ ทีไ่ ปพร้อม ๆ กัน เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
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ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง ซึ่งประชาชนจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ และได้รับค�ำปรึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ไปในคราวเดียวกัน
		 (๑.๒) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบบโทรศัพท์ Call Center สายด่วน ๑๖๗๖
เป็นต้น ทัง้ นี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว เพือ่ เป็นช่องทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
			
(๑.๓) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะขีดความสามารถของบุคลากรใน
ส�ำนักงานฯ เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ด้าน (๒) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ส�ำนักงานฯ ให้ความส�ำคัญกับ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด ที่ผ่านมาส�ำนักงานฯ ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บรรดาหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
ภาคประชาสังคม ทัง้ ในเรือ่ ง (๑) การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (๒) การขยายผล
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนภูมิภาค (๓) การติดตามประสิทธิผลประสิทธิภาพ
การส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านจริยธรรมให้กับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น
(๔) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พั ฒ นาธรรมาภิ บ าลรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทย
(๕) การรับเรือ่ งราวร้องทุกข์และส่งเสริมคุณธรรมด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนที่มีผลงานด้านจริยธรรมที่ท�ำร่วมกับส�ำนัก
ราชเลขาธิการ (ปัจจุบัน คือ กรมราชเลขานุการในพระองค์) เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานฯ มีโครงการส�ำคัญ คือโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้าน
การทุจริต โดยมีเป้าหมายในการให้ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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๓.๖.๓ ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ
ในการด�ำเนินโครงการของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินทีก่ ล่าวมาข้างต้น
นอกจากจะสอดรับกับเป้าหมายแผนย่อยดังกล่าวแล้วนัน้ ขณะเดียวกันโครงการของส�ำนัก
งานฯ ถือเป็นการยกระดับการให้ขอ้ มูลและให้คำ� ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ การน�ำระบบ
ดิจิทัลเพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากร
ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยเช่นกัน
		 ทัง้ นี้ ความเชือ่ มโยงโครงการของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ กับแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ถึงแม้สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจะมิได้
รับการจัดสรรงบประมาณในเบือ้ งต้นเพือ่ ใช้สำ� หรับการด�ำเนินโครงการส�ำคัญๆ แต่สำ� นักงานฯ
ก็มไิ ด้นงิ่ นอนใจในการขับเคลือ่ นโครงการอืน่ ๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
ร่วมกัน โดยส�ำนักงานฯ ซึง่ มีแผนการบริหารจัดการในการใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพือ่ ช่วย
ขับเคลือ่ นโครงการทีส่ ามารถผลักดันให้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล และบรรลุตามเป้าหมายในระดับประเทศ
ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งในงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส�ำนักงานฯ งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และผลงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน งานพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร รวมไปถึงงานด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการอ�ำนวย
ความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานรัฐที่สร้างความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งถือเป็น
ภารกิจส�ำคัญของส�ำนักงานฯ ทีจ่ ะช่วยผลักดันหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการประชาชน หรือระบบบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาส�ำนักงานฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ
เพือ่ ให้เป้าหมายในการด�ำเนินงาน มีความสอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการ
พัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน ส�ำนักงานฯ ได้ค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ประชาชน และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการและการอ�ำนวยความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน

แผนระดับที่ ๑

แผนระดับที่ ๒

แผนระดับที่ ๓
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กิจกรรมภายใต้ผลผลิต

ผลผลิตของหน่วยงาน

ประเด็นปฏิรูปที่

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนย่อย

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 :
ระบบบริหารงานบุคคลทีส่ ามารถ
ดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ในภาครัฐ

กิจกรรมที่ 1 :
การยกระดับและเสริมสร้างความเป็นธรรม
แก่ประชาชน

กิจกรรมที่ 2 :
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม

การพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 :
ก�ำลังคนภาครัฐมีขนาดทีเ่ หมาะสม
และมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมที่ 3 :
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 :
ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 :
ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน
ทันสมัย และเชือ่ มโยงกันก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล    

การพัฒนา
บริการประชาชน

แผนแม่บทด้านที่ 21 :
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทด้านที่ 20 :
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๑.
สถิติผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๑.๑ สถิติผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน
ไว้ด�ำเนินการทั้งสิ้น ๔,๙๔๘ เรื่อง และได้พิจารณาตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริงจนมี
ค�ำวินิจฉัย หรือมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
จ�ำนวน ๓,๐๗๓ เรื่อง
เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถจ�ำแนก
ตามผลการด�ำเนินการดังนี้
การด�ำเนินการ

จ�ำนวน (เรื่อง)

เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

๓,๐๗๓

- ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติ

๒,๘๔๘

- ผู้ร้องเรียนได้ถอนเรื่องร้องเรียน

๑๐๔

- ผู้ร้องเรียนมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม

๑๕

- ข้อมูลไม่ชัดเจน

๑๐๖

สถิติเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำแนกตามผลการด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จ�ำนวน
(เรื่อง)

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕๕

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จ�ำนวน
(เรื่อง)

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องเรียนได้รับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ
นอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามนัยมาตรา ๒๒ (๒)

๓๑

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อเห็นว่ากรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกรณี
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง

๓

- เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วไม่เสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง
เนือ่ งจากไม่เป็นไปตามนัยของมาตรา ๒๓ (๑)(๒) กรณี บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายมีปญั หาเกีย่ วกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือ กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีปญ
ั หา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

๑๐๒

- เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน
มาตรา ๒๒ (๔)

๕๘

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและได้แสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า
เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นรายกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐที่จะขจัด
ความเดือดร้อนหรืออ�ำนวยความเป็นธรรม กรณีทกี่ ารด�ำเนินการในเรือ่ งนัน้ มีกฎหมายก�ำหนด
ให้มีการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ไว้แล้ว และได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐนั้นพิจารณา
ด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป

๖

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและได้แสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า
เป็ น เรื่ อ งเฉพาะตั ว เป็ น รายกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ ปฏิ บั ติ น อกเหนื อ หน้ า ที่
และอ�ำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การทุจริต และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
พิจารณาด�ำเนินการต่อไป

๑
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จ�ำนวน
(เรื่อง)

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า
เป็นเรือ่ งทีม่ กี ารฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่ นศาลหรือเรือ่ งทีศ่ าลมีคำ� พิพากษา ค�ำสัง่ หรือค�ำวินจิ ฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว

๑๖๘

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า
เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

๒๑๐

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า
เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอิสระอื่น หรือองค์กรอิสระอื่นรับไว้ด�ำเนินการ
ตามหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว

๑๗๘

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า
เป็นการร้องเรียนโดยใช้สทิ ธิไม่สจุ ริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนส่วนรวม

๒

- เรือ่ งร้องเรียนทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินรับไว้ดำ� เนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วมีคำ� วินจิ ฉัย/
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นผลให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อย่างเหมาะสมแล้ว

๗๓๘

- เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินรับไว้ดำ� เนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า เป็นเรือ่ ง/ประเด็น
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยมีค�ำวินิจฉัยแล้ว

๓๘

- เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินรับไว้ดำ� เนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคล/วินัย

๔๗

- เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ด�ำเนินการและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ๑,๓๓๒
เป็นเรื่องที่มีลักษณะตามมาตรา ๓๗ (๘) เรื่องอื่นตามมติที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก�ำหนด
- เรื่องที่ผู้ร้องเรียนถอนเรื่องร้องเรียน

๑๐๔
รวม

๓,๐๗๓
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เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด
ภาค / จังหวัด
ภาคเหนือ
๑ เชียงใหม่
๒ เชียงราย
๓ ล�ำปาง
๔ พะเยา
๕ อุตรดิตถ์
๖ ล�ำพูน
๗ น่าน
๘ แพร่
๙ แม่ฮ่องสอน
ภาคกลาง
๑ กรุงเทพมหานคร
๒ นนทบุรี
๓ ปทุมธานี
๔ สมุทรปราการ
๕ นครปฐม
๖ พระนครศรีอยุธยา
๗ สมุทรสาคร
๘ นครสวรรค์
๙ สุพรรณบุรี
๑๐ สระบุรี
๑๑ พิษณุโลก
๑๒ เพชรบูรณ์
๑๓ ลพบุรี
๑๔ พิจิตร
๑๕ ก�ำแพงเพชร
๑๖ สุโขทัย
๑๗ สิงห์บุรี
๑๘ สมุทรสงคราม
๑๙ ชัยนาท
๒๐ นครนายก
๒๑ อ่างทอง
๒๒ อุทัยธานี
ภาคตะวันออก
๑ ชลบุรี
๒ ฉะเชิงเทรา
๓ ระยอง
๔ ปราจีนบุรี
๕ จันทบุรี
๖ ตราด
๗ สระแก้ว

จ�ำนวน (ร้อยละ)
๑๕๐ (๔.๗๓)
๕๒
๒๐
๒๐
๑๘
๑๒
๙
๙
๗
๓
๑,๙๕๓ (๖๑.๖๒)
๑,๓๐๔
๑๖๗
๗๒
๗๒
๔๒
๔๐
๓๕
๓๑
๒๘
๒๑
๑๙
๑๘
๑๖
๑๖
๑๖
๑๔
๑๐
๗
๗
๗
๗
๔
๒๓๕ (๗.๔๑)
๙๐
๔๖
๓๑
๒๗
๒๐
๑๒
๙

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

จ�ำนวน (ร้อยละ)
๔๑๖ (๑๓.๑๒)
๕๙
๓๙
๓๔
๓๒
๓๑
๒๘
๒๖
๒๔
๒๒
๒๒
๑๖
๑๖
๑๕
๑๒
๑๐
๙
๗
๖
๔
๔
๒๗๔ (๘.๖๔)
๕๐
๔๕
๓๘
๓๘
๒๙
๑๙
๑๕
๑๑
๙
๗
๖
๓
๒
๒
๑๔๒ (๔.๔๘)
๕๑
๔๐
๒๑
๑๘
๑๒

รวมทั้งสิ้น ๓,๑๗๐ เรื่อง (๑๐๐)

*หมายเหตุ: เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากกว่า ๑ หน่วยงาน และมากกว่า ๑ จังหวัด
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เรื่องเรื่องเรียนที่รับไว้พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำแนกตามช่องทางการร้องเรียน

๖๑.๖๒ %
๑๕.๘๖ %
๑๓.๖๓ %
๘.๑๕ %
๐.๖๔ %
๐.๑๐ %

หน่วยงาน

จ�ำนวน (เรื่อง)

ร้อยละ

๑,๙๓๕

๖๑.๖๒

ยื่นเรื่องด้วยตัวเอง ณ ที่ท�ำการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๔๙๘

๑๕.๘๖

เว็บไซต์ (www.ombudsman.go.th)

๔๒๘

๑๓.๖๓

โมบายแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”

๒๕๖

๘.๑๕

สายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน (โทร. ๑๖๗๖)

๒๐

๐.๖๔

เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาหยิบยกมาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่

๓

๐.๑๐

๓,๑๔๐

๑๐๐.๐๐

ไปรษณีย์

รวม
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เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
หน่วยงาน

รวม

๑

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

๗๕๖

๒

กระทรวงมหาดไทย
- กรมการปกครอง (๒๑๓)
- กรมที่ดิน (๑๓๔)
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (๗๘)

๕๖๐

๓

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เทศบาล (๑๗๖)
- องค์การบริหารส่วนต�ำบล (๑๓๗)
- กรุงเทพมหานคร (๕๕)

๔๕๕

๔

กระทรวงคมนาคม
- การรถไฟแห่งประเทศไทย (๔๙)
- กรมทางหลวง (๓๕)
- กรมการขนส่งทางบก (๑๗)

๑๕๙

๕

กระทรวงศึกษาธิการ
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (๕๕)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓๗)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๑๕)

๑๕๔

๖

กระทรวงยุติธรรม
- กรมราชทัณฑ์ (๙๑)
- กรมบังคับคดี (๑๒)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๕)

๑๒๙

๗

กระทรวงการคลัง
- กรมสรรพากร (๑๘)
- ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (๑๖)
- กรมธนารักษ์ (๑๔)

๑๐๓

๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมชลประทาน (๑๙)
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ (๑๖)
- ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๑๑)

๗๓

๙

กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการแพทย์ (๒๑)
- ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒๑)
- กรมควบคุมโรค (๑๖)

๖๘

๑๐

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
- ส�ำนักงานอัยการสูงสุด (๓๖)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๑๔)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (๙)

๖๖
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หน่วยงาน

รวม

๑๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมป่าไม้ (๑๙)
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (๑๗)
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๖)

๕๔

๑๒

ศาลและหน่วยธุรการของศาล

๕๓

๑๓

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

๔๗

๑๔

กระทรวงกลาโหม

๓๙

๑๕

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓๓

๑๖

หน่วยงานเอกชน

๓๐

๑๗

หน่วยงานอิสระอื่นของรัฐ

๒๖

๑๘

กระทรวงแรงงาน

๒๖

๑๙

ไม่ระบุชัดเจน

๒๑

๒๐

กระทรวงพาณิชย์

๑๙

๒๑

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๘

๒๒

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๗

๒๓

กระทรวงพลังงาน

๑๔

๒๔

กระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔

๒๕

ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และทบวง

๑๓

๒๖

รัฐวิสาหกิจในก�ำกับของรัฐมนตรี

๑๑

๒๗

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๑

๒๘

รัฐสภาและหน่วยราชการในฝ่ายรัฐสภา

๑๐

๒๙

กระทรวงวัฒนธรรม

๙

๓๐

กระทรวงการต่างประเทศ

๕

๓๑

องค์กรวิชาชีพ

๔

๓๒

หน่วยงานอิสระไม่สังกัดกระทรวง

๔

๓๓

ส่วนราชการในก�ำกับของรัฐมนตรี

๒

๓๔

หน่วยงานอื่น ๆ เช่น วัด กองทุน ฯลฯ
รวม

๓๒๙
๓,๓๓๒*

*หมายเหตุ: เนื่องจากเรื่องร้องเรียนบางเรื่องได้ร้องเรียนหลายหน่วยงาน ท�ำให้ผลรวมของจ�ำนวนเรื่องที่จ�ำแนกตามหน่วยงาน
ที่ถูกร้องเรียนมีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
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เรื่องเรื่องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำแนกตามระยะเวลาด�ำเนินการ

๔.๖๕ %

ภายใน ๑๕ วัน
๑๖ วัน - ภายใน ๓ เดือน

๒๙.๖๑ %

เกินกว่า ๓ เดือน - ภายใน ๖ เดือน

๒๔.๔๗ %

เกินกว่า ๖ เดือน - ภายใน ๑ ปี

๑๘.๗๘ %

เกินกว่า ๑ ปี

๒๒.๔๙ %

54

ระยะเวลาในการด�ำเนินการ

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน

ร้อยละ

ภายใน ๑๕ วัน

๑๔๓

๔.๖๕

๑๖ วัน - ภายใน ๓ เดือน

๙๑๐

๒๙.๖๑

เกินกว่า ๓ เดือน - ภายใน ๖ เดือน

๗๕๒

๒๔.๔๗

เกินกว่า ๖ เดือน - ภายใน ๑ ปี

๕๗๗

๑๘.๗๘

เกินกว่า ๑ ปี

๖๙๑

๒๒.๔๙

รวม

๓,๐๗๓

๑๐๐.๐๐

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓
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๑.๒ สถิติผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินเปรียบเทียบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

จ�ำนวน สัดส่วน จ�ำนวน สัดส่วน
(เรื่อง) (ร้อยละ) (เรือ่ ง) (ร้อยละ)

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง*
(ร้อยละ)

เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับไว้พิจารณาทั้งสิ้น ประกอบด้วย
๑.๑ เรื่องที่รับไว้ในปีงบประมาณ
๑.๒ เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ยกมาจากปีงบประมาณก่อน

๔,๐๑๔

๑๐๐

๔,๙๔๘

๑๐๐

๒๓.๐๐

๒,๖๑๒
๑,๔๐๒

๖๕.๐๗
๓๔.๙๓

๓,๑๔๐
๑,๘๐๘

๖๓.๔๖
๓๖.๕๔

๒๐.๐๐
๒๘.๐๐

เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ

๒,๒๐๖

๕๔.๙๖

๓,๐๗๓

๖๒.๑๑

๓๙.๓๐

เรื่องร้องเรียนยกไปด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณถัดไป

๑,๘๐๘

๔๕.๐๔

๑,๘๗๕

๓๗.๘๙

๓.๗๐

*หมายเหตุ : อัตราการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของเรื่องร้องเรียนระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ แสดงอัตราส่วนเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับไว้พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

จ�ำแนกตามรายเดือน

56

เดือน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ตุลาคม

๒๕๒

๓๒๘

พฤศจิกายน

๑๓๕

๒๔๗

ธันวาคม

๑๔๓

๒๔๘

มกราคม

๒๓๔

๒๖๙

กุมภาพันธ์

๑๖๗

๑๘๙

มีนาคม

๒๓๒

๒๒๙

เมษายน

๒๐๓

๒๘๓

พฤษภาคม

๒๗๒

๒๗๘

มิถุนายน

๒๕๙

๒๖๐

กรกฎาคม

๒๖๔

๒๑๖

สิงหาคม

๒๙๐

๓๒๒

กันยายน

๑๖๑

๒๗๑

รวมทั้งสิ้น

๒,๖๑๒

๓,๑๔๐

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓
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เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับไว้พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

จ�ำแนกตามรายเดือน
ตุลาคม

๒๕๒

พฤศจิกายน

๑๓๕

ธันวาคม

๒๔๗

๑๔๓

๒๔๘

มกราคม

๒๓๔

กุมภาพันธ์

๓๒๘

๑๖๗

๒๖๙

๑๘๙

มีนาคม

๒๓๒
๒๒๙

เมษายน

๒๐๓

๒๘๓

พฤษภาคม

๒๗๒
๒๗๘

มิถุนายน

๒๕๙
๒๖๐

กรกฎาคม

๒๖๔

๒๑๖

สิงหาคม

๒๙๐

กันยายน

๑๖๑

๐

๕๐

๑๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๐

๒๗๑

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เปรียบเทียบจ�ำนวนการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน
(โทร ๑๖๗๖) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำแนกตามรายเดือน

58

เดือน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ตุลาคม

๕๕๒

๖๗๕

พฤศจิกายน

๕๐๙

๕๒๓

ธันวาคม

๔๓๒

๔๙๘

มกราคม

๕๔๔

๕๙๙

กุมภาพันธ์

๕๓๐

๕๑๕

มีนาคม

๕๒๕

๔๙๓

เมษายน

๘๐๙

๔๙๓

พฤษภาคม

๑,๔๕๙

๔๔๘

มิถุนายน

๗๕๖

๔๘๔

กรกฎาคม

๗๓๘

๔๕๓

สิงหาคม

๗๘๔

๕๔๐

กันยายน

๗๔๒

๕๐๔

รวม

๘,๓๘๐

๖,๒๒๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓
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เปรียบเทียบจ�ำนวนการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน
(โทร ๑๖๗๖) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

จ�ำแนกตามรายเดือน
ตุลาคม

๕๕๒

พฤศจิกายน

๖๗๕

๕๐๙
๕๒๓

ธันวาคม

๔๓๒
๔๙๘

มกราคม

๕๔๔
๕๙๙

กุมภาพันธ์

๕๓๐
๕๑๕

มีนาคม

๕๒๕
๔๙๓

เมษายน

๔๙๓

พฤษภาคม

๘๐๙
๑,๔๕๙

๔๔๘

มิถุนายน

๔๘๔

กรกฎาคม

๔๕๓

สิงหาคม

๕๔๐

กันยายน

๕๐๔

๐

๒๐๐ ๔๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๕๖
๗๓๘
๗๘๔
๗๔๒

๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เปรียบเทียบจ�ำนวนการให้บริการประชาชนผ่านสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน
(โทร ๑๖๗๖) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

จ�ำแนกตามลักษณะการให้บริการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
(สาย)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(สาย)

ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยเหลือ
ปัญหาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน

๓,๑๐๗

๒,๒๙๙

ติดตามผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

๓,๔๕๐

๒,๙๑๒

โทรกลั่นแกล้ง โทรผิด

๑,๗๖๖

๙๔๖

ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ในเบื้องต้น โดยผู้ร้องเรียนพึงพอใจและ
ไม่ยื่นค�ำร้องเป็นเรื่องร้องเรียนต่อไป

๓๖

๔๕

รับเป็นเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

๒๑

๒๓

๘,๓๘๐

๖,๒๒๕

ลักษณะการให้บริการ

รวม

60

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓
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เปรียบเทียบจังหวัดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ๑๐ อันดับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

อันดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด

จ�ำนวน

จังหวัด

จ�ำนวน

๑

กรุงเทพมหานคร

๑,๑๑๖

กรุงเทพมหานคร

๑,๓๐๔

๒

นนทบุรี

๑๔๘

นนทบุรี

๑๖๗

๓

ปทุมธานี

๑๐๘

ชลบุรี

๙๐

๔

ชลบุรี

๙๕

ปทุมธานี
สมุทรปราการ

๗๒

๕

เชียงใหม่

๖๙

นครราชสีมา

๕๙

๖

สมุทรปราการ

๖๒

เชียงใหม่

๕๒

๗

นครราชสีมา

๕๕

กาญจนบุรี

๕๑

๘

ขอนแก่น

๕๔

สุราษฎร์ธานี

๕๐

๙

นครสวรรค์

๕๐

ฉะเชิงเทรา

๔๖

๑๐

พระนครศรีอยุธยา

๔๖

สงขลา

๔๕

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เปรียบเทียบจังหวัดที่มีการร้องเรียนน้อยที่สุด ๑๐ อันดับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓
อันดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด

จ�ำนวน

จังหวัด

จ�ำนวน

๑

แม่ฮ่องสอน

๑

๒

๒

พะเยา
หนองบัวล�ำภู

๔

๓

มหาสารคาม

๕

๔

มุกดาหาร
นราธิวาส

๖

นราธิวาส
ยะลา
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
ยโสธร
หนองบัวล�ำภู
อุทัยธานี
อ�ำนาจเจริญ
สตูล

๕

สระแก้ว
อ�ำนาจเจริญ
พังงา

๖

ชัยนาท
ตราด
บึงกาฬ
พัทลุง

๗
๘

62

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล�ำพูน
จันทบุรี
หนองคาย
ปัตตานี
อุทัยธานี
สตูล

๓
๔
๖

๗

แพร่
บึงกาฬ
สมุทรสงคราม
ชัยนาท
นครนายก
อ่างทอง
ปัตตานี

๗

๙

ล�ำพูน
น่าน
มุกดาหาร
สระแก้ว
พัทลุง

๙

๑๐

สกลนคร
สิงห์บุรี

๑๐

๑๑

ตรัง

๑๑

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓
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อันดับ

๙

๑๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัด
น่าน
สุโขทัย
นครนายก
พิษณุโลก
แพร่
สมุทรสงคราม
นครพนม
ระนอง
ยะลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จ�ำนวน

จังหวัด

จ�ำนวน

๑๒

อุตรดิตถ์
นครพนม
ตราด
ตาก

๑๒

๑๓

สุโขทัย

๑๔

๑.๓ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินมีเรือ่ งร้องเรียนทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๔,๙๔๘ เรือ่ ง ในจ�ำนวนนีป้ ระกอบด้วยเรือ่ งร้องเรียนทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ยกมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า จ�ำนวน ๑,๘๐๘ เรื่อง และเป็นเรื่องร้องเรียนที่รับไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓,๑๔๐ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแสวงหาข้อเท็จจริงจนมีค�ำวินิจฉัยและ
ข้อเสนอแนะแล้ว จ�ำนวน ๓,๐๗๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ ของเรื่องร้องเรียนที่ต้อง
ด�ำเนินการทั้งสิ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๙๓๔ เรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ และเมื่อพิจารณาในด้าน
เรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรื่องร้องเรียน
ที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๓,๐๗๓ เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๘๖๗ เรือ่ ง อัตราการเปลีย่ นแปลงคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๐ จากผลการด�ำเนินงานของ
ผูต้ รวจการแผ่นดินทีม่ สี ดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนทีต่ อ้ งด�ำเนินการ และจ�ำนวน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เรื่องร้องเรียนที่แล้วเสร็จนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเน้นการท�ำงานในเชิงรุกมากยิง่ ขึน้ โดยการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ รับเรือ่ งร้องเรียน การพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านมือถือ การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ
และรวมถึงอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านทางเว็บไซต์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่ น ดิ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส ร้ า งแพลทฟอร์ ม สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ทั้ ง เฟซบุ ๊ ก และยู ทู ป
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว โดยแบ่ง
เรื่องร้องเรียนออกเป็น ๒ ประเภท คือ เรื่องร้องเรียนที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริง ศึกษา
ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการ หรืออาจมีการประชุม
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
เรือ่ งร้องเรียน ซึง่ เรือ่ งร้องเรียนประเภทดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินงานสักระยะหนึง่
แต่อย่างไรก็ดีผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ถึง
๑ ปีงบประมาณ และเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ป็นปัญหาทัว่ ไปสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการประสานงาน
โดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณูปโภค และบริการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชน
มักร้องเรียนมายังผูต้ รวจการแผ่นดิน ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ของประชาชน และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้
ไม่ได้รบั ความสะดวกในการใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐเท่าทีค่ วร ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอบสวนประสานงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพือ่ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ดังทีไ่ ด้ยกตัวอย่างเรือ่ งร้องเรียนประเภทดังกล่าว
ไว้ในส่วนที่ ๒.๔ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
จากการด�ำเนินงานโดยเน้นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกและแบ่งประเภทการท�ำงานดังกล่าว
ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีผลการด�ำเนินงานด้านเรื่อง
ร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แก้ไขปัญหาเชิงระบบ
โดยการศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างของปัญหาเพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียน หรือแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบเพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการร้องเรียนในประเด็นปัญหาเดิม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มกี ารศึกษาปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ ตัวอย่าง
เช่น
๑. การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรือ่ ง โครงการเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓)
๒. การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิของมารดาระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร
กรณีการบริโภควิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
๓. การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔. การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยงานของรั ฐ และต้ อ งจั ด ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
หรือข่าวสารสาธารณะ
๕. การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง (Motorway) สายตาก – แม่สอด และสายกาญจนบุรี – บ้านพุน�้ำร้อน
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๒.
ผลการแก้ไขปัญหาหรือการด�ำเนินงาน
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผลการด�ำเนินงานตามหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือด�ำเนินการอื่นใด
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวอย่าง
ผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนดังนี้

๒.๑ การเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสั่ง
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
เรื่องที่

๑

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติเป็นป่าอนุรักษ์ประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ซึ่งสงวนรักษาไว้
เพื่อให้ทรัพยากรที่มีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศน์คงอยู่ตามธรรมชาติ มีความส�ำคัญต่อ
การรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�ำคัญ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
ศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดย
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และในปัจจุบนั ประเทศไทยมีอทุ ยานแห่งชาติ
๑๓๓ แห่ง เนื้อที่รวม ๓๙,๗๐๗,๘๐๕ ไร่ หรือประมาณ ๑๒.๓๘ % ของพื้นที่ประเทศไทย๑
การจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติจะกระท�ำโดยการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
เขตพื้นที่ และมีแผนที่ก�ำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ได้เกิดปัญหา
ข้อพิพาทจากผู้ได้รับผลกระทบจากการก�ำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
๑

ข้อมูลจากส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากร ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  พฤษภาคม ๒๕๖๓
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ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนที่ท�ำกินของประชาชน ปัญหา
ความไม่ชดั เจนของแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ปัญหาการจับกุมด�ำเนินคดีประชาชนโดยมิชอบ
รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ผี ลกระทบกับการด�ำรงชีวติ ของประชาชน ซึง่ น�ำไปสูก่ ารโต้แย้ง
การร้องเรียน และการฟ้องร้องด�ำเนินคดีเป็นจ�ำนวนมาก
ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)๒ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)๓ ทีม่ เี ป้าหมายเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ให้ได้ ๒๕% ของเนือ้ ทีป่ ระเทศไทย
ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแผนเตรียมจะประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
เพิ่มอีก ๒๒ แห่ง เนื้อที่รวม ๓,๙๕๔,๖๓๐ ไร่๔ ซึ่งหากยังคงด�ำเนินการตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ดังที่ผ่านมาก็ย่อมคาดเดาได้ว่า ในอนาคตจะเกิดข้อพิพาทในลักษณะเดิม
เพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวนมาก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว และพบว่ามีประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นจ�ำนวนมากและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชน
ซึง่ หากไม่มกี ารปรับปรุงแก้ไขก็จะท�ำให้ความขัดแย้งขยายขอบเขตมากขึน้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยเสนอแนะการแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่บัญญัติไว้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๑) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๑) ที่ก�ำหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด ๑.๑
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕
พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้านไร่ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน�้ำเพิ่มขึ้น
๔
เอกสารรายชือ่ อุทยานแห่งชาติ (เตรียมการ) จ�ำนวน ๒๒ แห่ง จัดท�ำโดยส่วนการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  ธันวาคม ๒๕๖๓
๒
๓
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บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่
ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
ในโอกาสทีม่ กี ารประกาศใช้พระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นแทน
กฎหมายฉบับเดิม โดยมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลง
หลักการและวิธดี ำ� เนินการหลายประการ และ
กฎหมายฉบั บ ใหม่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารออก
กฎหมายล�ำดับรอง ซึง่ จะเป็นหัวใจหลักในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานและเจ้าหน้าทีใ่ นเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดตัง้ ดูแล และบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงเห็นว่าควรใช้โอกาสนี้ ศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้น�ำไปประกอบ
การออกกฎหมายล�ำดับรองตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน สอดคล้องกับข้อเท็จจริง วิถีชุมชน และตอบสนองกับ
สภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ จึงใช้กระบวนการศึกษาเชิงวิชาการ
มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นฐาน
ในการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาจากแหล่งข้อมูล ๓ ด้าน ประกอบด้วย
- การประมวลเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับอุทยานแห่งชาติของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๖๒
- การสอบถามความเห็นไปยังจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้ จ�ำนวน ๗๐ จังหวัด
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน
เมือ่ ได้รบั ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทัง้ ๓ ด้าน ผ่านกระบวนการประมวลและวิเคราะห์แล้ว
พบว่า ปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อน ที่เป็นปัญหาหลักและมีความส�ำคัญ สรุปได้
๓ ประเด็น คือ
๑) ปัญหาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
๒) ปัญหาประชาชนโต้แย้งสิทธิในที่ดิน
๓) ปัญหาการทับซ้อนที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ในการศึกษาพบว่า ประเด็น ที่มีความส�ำคัญ เร่งด่วน มีผ ลกระทบต่อชุมชน
และสังคม สมควรจะได้รับการแก้ไขเป็นล�ำดับแรก คือ ปัญหาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในเขตป่าอนุรักษ์ และปัญหาการทับซ้อนที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐ จึงได้มุ่งเน้น
การศึกษาและมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ แก้ไขปัญหาทัง้ สองประเด็นดังกล่าว ส่วนปัญหาประชาชน
โต้แย้งสิทธิในที่ดิน เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเป็นการเฉพาะซึ่งจะได้ด�ำเนินการศึกษา
และมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ แก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป และข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ในประเด็นปัญหาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าอนุรักษ์ และปัญหาการทับซ้อน
ที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะครอบคลุมเนื้อหาของกฎหมายล�ำดับรองที่ต้องออก
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๖ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก�ำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
- ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ว่าด้วยการอยูอ่ าศัย
หรือท�ำกินตามโครงการอนุรกั ษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติ
เพื่อการด�ำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ
- ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมว่าด้วยการก�ำหนด
โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในอุทยานแห่งชาติ
- ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บหา
หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล
ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- ร่างประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการจัดท�ำ
แผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
- ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ในการก�ำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ
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ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินซึง่ ครอบคลุมเนือ้ หากฎหมายล�ำดับรอง ๖ ฉบับ
ข้างต้น มีประเด็นส�ำคัญที่เป็นการเปลี่ยนแปลง แนวคิด และแนวปฏิบัติ ที่แตกต่างไปจากเดิม
อย่างชัดเจน ดังเช่น
๑) ข้อเสนอแนะการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ มี่ สี ทิ ธิอยูอ่ าศัยหรือท�ำกินในพืน้ ที่
อุทยานแห่งชาติให้ชดั เจน สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และภูมสิ งั คม ของชุมชน เพือ่ เป็นมาตรฐาน
ในการจ�ำแนกผูท้ มี่ สี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั การส�ำรวจการถือครองและท�ำประโยชน์ทดี่ นิ ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นนี้ครอบคลุมถึงวิธีด�ำเนินการส�ำหรับบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ
วิธีด�ำเนินการส�ำหรับบุคคลที่ถูกด�ำเนินคดี และการพิจารณาความต่อเนื่องในการถือครอง
ที่ดิน
๒) ข้อเสนอแนะการก�ำหนดนิยามความหมาย “ผูย้ ากไร้” ให้เกิดความชัดเจน
เนือ่ งจากยังมิได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็น “ผูย้ ากไร้” ในพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างกฎหมายล�ำดับรอง ซึง่ จะเป็นปัญหาในการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวจะเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงาน
ในทุกพืน้ ที่ และจะช่วยลดปัญหาการใช้ดลุ พินจิ โดยไม่ชอบและข้อโต้แย้งจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
๓) ข้อเสนอแนะการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้เสียในการก�ำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ทั้งด้านรูปแบบ
และเนื้อหา โดยเสนอแนะให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อก�ำหนดเขตอุทยาน
แห่งชาติ จะต้องเผยแพร่รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
อย่างทั่วถึง ทันเวลา ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ลดปัญหา
ข้อโต้แย้งและการกระทบสิทธิของประชาชน และการก�ำหนดนิยามความหมายของ
“ผูม้ สี ว่ นได้เสีย” ให้ครอบคลุมถึง ประชาชนนอกพืน้ ที่
แต่ได้รับผลกระทบจากการก�ำหนดเขตอุทยาน
แห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐในพืน้ ทีห่ รือทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อเท็จจริงและสภาพพื้นที่
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๔) ข้อเสนอแนะให้หวั หน้าอุทยานแห่งชาติแห่งท้องทีท่ ำ� หน้าทีอ่ นุญาตให้เก็บ
หาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทเี่ กิดใหม่ทดแทน จากเดิมทีไ่ ด้กำ� หนดให้เป็น
อ�ำนาจของส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ ซึง่ เป็นหน่วยงานระดับเขตดูแลพืน้ ทีค่ รอบคลุมหลาย
จังหวัด เป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน
๕) ข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมผู้แทนอ�ำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอ�ำเภอ
ผู้แทนชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ผลสรุปจากการด�ำเนินการของผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้มขี อ้ เสนอแนะต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม จึงได้ส่งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่โดยตรงในการออกกฎหมายล�ำดับรอง ทั้ง ๖ ฉบับ หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลและ
ประสานการออกกฎหมายล�ำดับรอง และหน่วยงานที่ตรวจร่างกฎหมายล�ำดับรอง ดังนี้
๑) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น�ำข้อเสนอแนะ และผลการศึกษาไปประกอบการออกกฎหมาย
ล�ำดับรอง ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งค�ำวินิจฉัย
๒) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการเชิงบริหาร
เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนถูกด�ำเนินคดีที่อาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ถูกจูงใจ
โดยมิชอบ ถูกกลั่นแกล้งด�ำเนินคดี หรือเกิดจากปัญหาความไม่ชัดเจน หรือความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนของหน่วยงานรัฐ
๓) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประสานคณะท�ำงานส�ำรวจ
การครอบครองทีด่ นิ ระดับพืน้ ที่ พิจารณาการเป็นผูย้ ากไร้ตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และประสาน
กรมการปกครองในการส�ำรวจบุคคลที่อยู่ระหว่างขอสัญชาติในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด�ำเนินการให้สิทธิในการอยู่อาศัยและท�ำประโยชน์ในที่ดิน
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๔) ให้สำ� นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม น�ำข้อเสนอแนะ
ไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค�ำสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใด ๆ
บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่
ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
๕) ให้ ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น แจ้ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ทราบค�ำวินจิ ฉัยและข้อเสนอแนะ เพือ่ ใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย
ล�ำดับรองที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เสนอตามขั้นตอน
“ข้อเสนอแนะของผู้ต รวจการแผ่นดินข้างต้นนอกจากจะเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานของรัฐที่จะน�ำไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทีม่ ขี อ้ บกพร่อง มีขอ้ โต้แย้ง หรือมีความไม่ชดั เจนแล้ว ยังเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชน
ที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ ที่ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ำรุงรักษา พื้นฟู บริหารจัดการ และใช้
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ”

เรื่องที่

๒

ปัญหาการดัดแปลงอาคารที่พักอาศัยเป็นที่เลี้ยงนกอีแอ่น
ผูร้ อ้ งเรียนขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีนายกเทศมนตรีตำ� บล
ทุ่งยาวและนายอ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ โดยปล่อยให้มี
การดัดแปลงอาคารที่อยู่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ต�ำบลทุ่งยาว อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชน มาเป็นอาคารที่ใช้เลี้ยงนกนางแอ่น ท�ำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชน
ที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนร�ำคาญจากกิจการดังกล่าว ทั้งนี้
ผูร้ อ้ งเรียน เคยร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้แก่ กรมอนามัย ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดตรัง เทศบาลต�ำบลทุ่งยาว ต�ำรวจภูธรจังหวัดตรัง
ซึ่งได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข
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64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 73

73

6/3/2564 BE 09:32

ผูต้ รวจการแผ่นดิน และส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้ลงพืน้ ทีแ่ สวงหาข้อเท็จจริง
และร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตรัง ประกอบด้วย จังหวัดตรัง
ศู น ย์ ด�ำ รงธรรมจัง หวัด ตรัง ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) และมีหนังสือ
สอบถามความเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินการอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการเก็บรังนก และเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื กรมปศุสตั ว์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอนามัย ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ สรุปได้ความว่า
ข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนมี
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจาก
ข้ อ เท็ จ จริ ง ของสภาพปั ญ หายั ง ไม่ เข้ า
ลั ก ษณะเหตุ ใ ห้ พิ จ ารณาออกค� ำ สั่ ง
ทางปกครองแก่ผู้ประกอบกิจการได้ เช่น
อาคารตามมู ล กรณี ไ ด้ ก ่ อ สร้ า งก่ อ น
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ใช้บังคับ ในเขตสุขาภิบาลทุ่งยาว มีการต่อเติมเพียงเล็กน้อยไม่เข้าลักษณะดัดแปลงอาคาร
และกิจการดังกล่าวได้ด�ำเนินการในที่ดินประเภทชุมชนมาก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ผลการตรวจสอบเหตุร�ำคาญพบว่า ระดับ
ค่าวัดเสียงไม่เกินมาตรฐานที่ก�ำหนด ภายนอกอาคารไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่พบเชื้อโรค
ไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลในมูลนกและซากนกทีเ่ อาไปตรวจสอบ สภาพอาคารตามมูลกรณี
ไม่ ป รากฏว่ า มี ส ภาพช� ำ รุ ด ไม่ ป ลอดภั ย หรื อ มี ส ภาพการใช้ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความมั่ น คง
แข็งแรงของอาคาร เป็นต้น ปัจจุบันหลักการของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสี่ ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถ
อนุญาตและก�ำหนดข้อปฏิบัติในการให้เก็บ ท�ำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของ
สัตว์ปา่ คุม้ ครองตามชนิดทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดได้ ซึง่ เป็นกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดหลักการ
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ในการแก้ไขปัญหาให้บุคคลหรือนิติบุคคลสามารถเก็บ ท�ำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งรังนกอีแอ่นในสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้ ดังนั้น การพิจารณาแก้ไขปัญหาต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายอื่นด้วย ทั้งนี้ ความเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงว่า
อยูร่ ะหว่างพิจารณาออกกฎหมายล�ำดับรองให้เป็นไปตามกฎหมายและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ส่วนความเห็นของหน่วยงานของรัฐอื่น เห็นว่า ควรเร่งรัดให้มีการออก
กฎหมายล�ำดับรองดังกล่าว เพือ่ ให้มมี าตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขการอนุญาต คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูอ้ นุญาต มาตรการการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนด การตรวจสอบและการควบคุมในด้านการจัดเก็บรังสัตว์ปา่ คุม้ ครอง การควบคุม
ดูแลผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมถึงต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และส่วนราชการ
ต่าง ๆ สมควรด�ำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้มีการก�ำหนดเขตพื้นที่ควบคุมการปลูกสร้าง
อาคารหรือน�ำอาคารที่มีอยู่เดิมไปดัดแปลงให้นกอีแอ่นเข้ามาท�ำรัง และดูแลควบคุม
การด�ำเนินการของผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่กอ่ ให้เกิด
เหตุรำ� คาญและให้คำ� นึงถึงความปลอดภัยต่อประชาชนด้วย และในกรณีมคี วามจ�ำเป็นและ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน การพิจารณาก�ำหนดให้มี
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
นกอีแอ่นไว้เป็นการเฉพาะ ในชั้นประชุมหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นควร
รับหลักการไว้พิจารณา และหน่วยงานของรัฐทีร่ ับผิดชอบจะได้พิจารณาทบทวนมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มาตรฐานบ้านรังนก) เมื่อกฎหมายล�ำดับรองมีผลใช้บังคับ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว มีความเห็นว่า
การดัดแปลงอาคารให้มลี กั ษณะผิดไปจากทีอ่ ยูอ่ าศัยของบุคคล และด�ำเนินกรรมวิธเี ร้าเรียก
ให้นกอีแอ่นเข้ามาท�ำรังในอาคารเพื่อใช้ประโยชน์จากรังนั้น แม้จะไม่ได้ประสงค์ต่อผล
ซึ่งการกักขัง ยึดถือ หรือครอบครองตัวสัตว์โดยปล่อยให้มีอิสระในการอยู่อาศัยและบิน
เข้า - ออก แต่การดัดแปลงอาคารและกรรมวิธีดังกล่าวเล็งเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เป็นที่อาศัยของสัตว์แยกต่างหากจากการพักอาศัยของบุคคล เมื่อพิจารณาลักษณะรังของ
นกอีแอ่นซึ่งสร้างจากน�้ำลายของนกดังกล่าวและมีข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปว่าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจและเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ รี าคาและอาจถือเอาได้ดว้ ย
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การจัดเก็บและจ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงมีหรือแสดงไว้
เพือ่ ขาย เมือ่ รังของสัตว์ดงั กล่าวได้เกิดขึน้ ในอาคารตามวัตถุประสงค์แห่งการนัน้ จึงเป็นผล
โดยตรงมาจากการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารเพื่อเป็นที่อาศัยของสัตว์นั้นด้วย อันเข้า
ลักษณะให้การสงเคราะห์หรือดูแลเพื่อแสวงหาประโยชน์จากนกอีแอ่นเข้ามาอาศัยท�ำรัง
และใช้ประโยชน์จากรังของสัตว์นนั้ ซึง่ เป็นผลผลิตทีไ่ ด้จากสัตว์ทมี่ วี ตั ถุประสงค์ดำ� เนินการ
ในเชิงการค้าและมุ่งแสวงหาก�ำไรตามความมุ่งหมายของการห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นแล้ว
แม้ว่าอาคารตามมูลกรณีจะยังไม่เข้าลักษณะของเหตุให้พิจารณาเพื่อออกค�ำสั่ง
ทางปกครองที่เกี่ยวข้องได้ และการประกอบกิจการตามมูลกรณีค�ำร้องเรียนแม้รับฟังว่า
ได้ด�ำเนินกิจการดังกล่าวมาก่อนและไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ วรรคสอง (๔) ซึ่งก�ำหนดห้ามมิให้ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชนในกิจการ ดังนี้ “...(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า...” แต่ปัญหา
ดังกล่าวเป็นเรือ่ งของการใช้ประโยชน์ในสิทธิแห่งทรัพย์สนิ การด�ำเนินการต้องอยูใ่ นขอบเขต
แห่งสิทธิและการจ�ำกัดสิทธิเช่นว่านี้ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ และการประกอบกิจการ
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองด้วย
กรณีดังกล่าวพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๗ วรรคสอง
ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด พิจารณาก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้ ในกรณีที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินนั้นขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ
ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม หรือประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นกรณีที่มี
กฎหมายบัญญัตขิ อบเขตการใช้สทิ ธิแห่งทรัพย์สนิ หรือการจ�ำกัดสิทธิเช่นว่านัน้ ภายใต้เงือ่ นไข
วิธีการ หลักเกณฑ์ เพื่อแก้ไขสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีมาแต่ก่อนผังเมืองรวมใช้บังคับ
ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อยมา และมีการประชุมหารือหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้และสร้างความขัดแย้งในชุมชน จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
76
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ชุมชนเพื่อกิจการตามมูลกรณีค�ำร้องเรียนมีปัญหาด้านนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชนในสาระส�ำคัญ มิใช่เป็นเพียงปัญหาเหตุรำ� คาญหรือปัญหาการต่อเติมดัดแปลง
อาคารแต่เพียงประการเดียว แต่รวมถึงการไม่ให้มีกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นในที่ดินประเภท
ชุมชนด้วย จึงเห็นควรทีจ่ ะเสนอปัญหาดังกล่าวให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด จังหวัดตรัง
พิจารณา
และจากการหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเลี้ยงนกอีแอ่น รับฟังได้ว่า มีการด�ำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวอยู่ในหลาย
พื้นที่ บางพื้นที่อาจไม่มีปัญหาการร้องเรียนเนื่องจากเป็นวิถีของชุมชน อีกทั้งรังนกอีแอ่น
มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจสูงมากและมีขอ้ มูลทางการวิจยั ว่ามีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยสร้างภูมติ า้ นทานโรค
บ�ำรุงปอด เพิม่ ความแข็งแรงของกระดูกและผิวหนัง ดังนัน้ หากมีการส่งเสริมอย่างเหมาะสม
จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และท�ำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการ
และไม่สร้างผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชน ได้แก่ การพิจารณาจัดเขต
พืน้ ที่ (Zoning) เพือ่ ควบคุมการประกอบกิจการทีส่ อดคล้องกับข้อก�ำหนดห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง การปรับปรุงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การก�ำหนด
มาตรฐานส�ำหรับสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารส�ำหรับกิจการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
ให้มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรที่หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องรับไว้พิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไปเช่นกัน
ส่วนกรณีปัญหาการดัดแปลงอาคาร เฉพาะกรณีอาคารที่เข้าลักษณะดัดแปลง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบและด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยการปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตามมาตรา ๒๖ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัย
อ�ำนาจตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๑. กรณีอาคารเลขที่ ๑๖/๑๘ หมูท่ ี่ ๑ ต�ำบลทุง่ ยาว อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลต�ำบลทุ่งยาว ด�ำเนินการ
ตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเมือ่ ตรวจสอบแล้ว
ให้มีค�ำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นค�ำขออนุญาตให้ถูกต้อง หรือหากพบว่า
การดั ดแปลงนั้น มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและไม่ส ามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้มีค�ำสั่งรื้อถอนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ให้เทศบาล
ต�ำบลทุ่งยาวตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยและ
ขอให้รายงานผลให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบด้วย
๒. ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด จังหวัดตรัง ด�ำเนินการพิจารณาปัญหา
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ ประกอบกิจการเลีย้ งนกอีแอ่นหรือใช้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นนั้
ในเขตพื้นที่สีชมพู ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๗ วรรคสอง
ประกอบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ (๑) และข้อ ๗
วรรคสอง (๔) โดยต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ที่ประกอบกิจการดังกล่าวและประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ นัน้ เพือ่ แสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย และจัดให้มหี ลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไข หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนนั้นแล้วแต่กรณี ส�ำหรับกิจการ
ทีไ่ ม่สอดคล้องและขัดต่อนโยบายผังเมืองรวมในสาระส�ำคัญ ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการผังเมือง
จังหวัด จังหวัดตรัง ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
การวินิจฉัยและขอให้รายงานผลให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบด้วย
๓. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีราษฎรได้รบั ผลกระทบ
จากการเลี้ยงนกอีแอ่นในเขตเทศบาลต�ำบลทุ่งยาว อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามค�ำสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๔๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มี
การด�ำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาหารือ ติดตาม เร่งรัด และประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐหรือผู้ประกอบกิจการและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด
เพื่อขจัดหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการดังกล่าว และในกรณีที่มี
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงเพือ่ ออกค�ำสัง่ ทางปกครอง ควรมีหนังสือสอบถาม
ความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นด้วย
78
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๔. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเร่งรัดออกระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ท�ำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามมาตรา ๑๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยและขอให้รายงานผลให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบด้วย
๕. ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ด�ำเนินการ ดังนี้
๕.๑ พิจารณาให้มกี ฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขในการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การจัดเก็บ ท�ำอันตราย หรือ
มีไว้ในครอบครองซึง่ รังของสัตว์ปา่ คุม้ ครองและใช้เพือ่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นนั้ ไว้เป็นการ
เฉพาะ โดยก�ำหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของ
ที่ว่างภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือ
เขตที่ดินของผู้อื่นหรือระหว่างอาคารกับถนนทางเท้าหรือที่สาธารณะ และการใช้วัสดุ
ส�ำหรับอาคารให้เหมาะสมเพือ่ วัตถุประสงค์แห่งการนัน้ ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการก�ำหนด
ความสูงของอาคารและพื้นที่ภายในให้มีความเหมาะสมแก่กิจการ แนวอาคารและระยะต่าง ๆ
ของอาคาร ต้องไม่อยูใ่ นแหล่งชุมชนพักอาศัยและแหล่งปนเปือ้ นจากอันตรายทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ การก่อสร้างอาคารต้องใช้วัสดุที่เหมาะสมและสะอาดไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนและต้องมีวัสดุดูดซับเสียงภายในอาคาร มีการป้องกันการรั่วไหลของน�้ำเสีย
หากกรณีตอ้ งปล่อยน�ำ้ เสียออกสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะหรือทางระบายน�ำ้ ต้องมีระบบการบ�ำบัด
น�ำ้ เสียด้วย ต้องมีการวางผังทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั อิ ย่างถูกสุขลักษณะและแยกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
เป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่เก็บอุปกรณ์ ท�ำลายซาก ห้องเก็บรัง หรือพักอาศัย เป็นต้น โดยอาจ
ประสานขอข้อมูลอันจ�ำเป็นจากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือ
หน่วยงานของรัฐอืน่ ทีม่ กี ารศึกษา วิจยั เกีย่ วกับอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างเพือ่ กิจการดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้ออกกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
และขอให้รายงานผลให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทราบด้วย
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๕.๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงกฎหมายตามข้อ ๕.๑ ให้ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และการแก้ไขปัญหาการอนุญาตการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การจัดเก็บ ท�ำอันตราย
หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ รังของสัตว์ปา่ คุม้ ครองและใช้เพือ่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นนั้ และ
แจ้งให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่และอ�ำนาจพิจารณาอนุญาตทราบถึงการอนุญาตให้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในการ
พิจารณาเพื่ออนุญาตต้องให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดผังเมืองรวมเป็นส�ำคัญ และในกรณีที่
การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่มีมาแต่ก่อนผังเมืองรวมใช้บังคับและไม่สอดคล้องกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก�ำหนดผังเมืองรวมนั้นและอาจขัดต่อสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
สุขลักษณะ ความปลอดภัย ของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม หรือประโยชน์สาธารณะ
ควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยและ
ขอให้รายงานผลให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบด้วย
๖. ให้ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พิจารณาทบทวน
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับบ้านนกอีแอ่น กรณีขั้นตอนการผลิต
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้ารังนกอีแอ่นเมื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ท�ำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองมีผลใช้บังคับแล้วโดยเร็ว
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผลการวินิจฉัย เว้นแต่ไม่อาจด�ำเนินการได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อปรึกษาหารือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวต่อไป โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผล
การวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดินถึงผูร้ อ้ งเรียนและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทราบต่อไป
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เรื่องที่

๓

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง
และร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรัง

การออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณประโยชน์
ผู้ร้องเรียนอ้างว่า ชาวบ้านในต�ำบลเกาะสุกร อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้รับ
ความเดือดร้อนจากกรณีกลุม่ ทุนจากภายนอกพืน้ ทีเ่ ข้าไปซือ้ ทีด่ นิ และมีการน�ำดินจ�ำนวนมาก
มาถมในล�ำคลองสาธารณประโยชน์ ซึง่ บริเวณดังกล่าวเป็นปากคลองทีเ่ ชือ่ มระหว่างล�ำห้วย
หลายสายรวมกันและไหลลงสู่ทะเล โดยชาวบ้านได้น�ำเรือผ่านเข้าออกและใช้ประโยชน์
จากคลองดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน ต่อมาได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกโฉนดที่ดิน
ทับล�ำคลองสาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ท�ำให้ล�ำคลองกลายสภาพเป็นผืนแผ่นดิน
ขนาดใหญ่ติดถนนรอบเกาะ นอกจากนี้ นายทุนยังได้ท�ำการปิดทางเข้าออกของชาวบ้าน
และสร้างรั้วลวดหนามกั้นเอาไว้ ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดตรัง
เป็นเวลากว่า ๕ เดือนแล้ว แต่ผู้ร้องเรียนยังไม่ทราบความคืบหน้าแต่อย่างใด
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มหี นังสือขอให้จงั หวัดตรังชีแ้ จงข้อเท็จจริงและส่ง
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อมาจังหวัดตรัง
ชี้แจงว่า จังหวัดตรังโดยส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว และอ�ำเภอปะเหลียน
ได้ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่ า การสอบสวนพยานบุ ค คลกั บ พยานเอกสารไม่ เ ป็ น
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ไปในแนวทางเดียวกัน จังหวัดจึงมอบหมายให้อ�ำเภอปะเหลียนบูรณาการร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกรซึง่ เป็นผูด้ แู ลทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ในพืน้ ทีย่ นื่ ขอรังวัดตรวจสอบ
เขตคลองสาธารณประโยชน์ โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกรได้ยนื่ ตรวจสอบแนวเขต
คลองสาธารณประโยชน์ตามข้อร้องเรียน ณ ส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาวแล้ว
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้น�ำชี้แนวเขตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกร
และรอประสานนัดวันรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินของส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขา
ย่านตาขาว หากการรังวัดพบว่ามีการออกโฉนดที่ดินทับล�ำคลองสาธารณประโยชน์หรือ
รุกล�้ำล�ำคลองสาธารณประโยชน์นั้น จังหวัดตรังให้อ�ำเภอปะเหลียนประสานกับส�ำนักงาน
ที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว พิจารณาด�ำเนินการต่อไป ต่อมาส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ประสานไปยังอ�ำเภอปะเหลียนเพือ่ สอบถามความคืบหน้าในการด�ำเนินการ ได้รบั
แจ้งว่า อ�ำเภอปะเหลียนได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกรเร่งรัดการด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกรรายงาน
ข้อเท็จจริงว่า ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ได้ด�ำเนินการรังวัดที่ดินแปลง
ดังกล่าวตามเอกสารสิทธิที่ดินที่มีการครอบครองแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เกาะสุกรได้มอบหมายให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกรและรองนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกรเป็นผูช้ แี้ นวเขตทีด่ นิ ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานทีด่ นิ
จังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ปรากฏว่าในวันดังกล่าวไม่มเี จ้าของทีด่ นิ แปลงข้างเคียงมาร่วมชี้
แนวเขตทีด่ นิ แต่อย่างใด ส�ำหรับผลการรังวัดทีด่ นิ ส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว
ยังไม่ได้แจ้งผลให้ทราบ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกรจึงได้มีหนังสือติดตามผล
ความคืบหน้าแล้ว ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงประสานไปยังส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดตรัง
สาขาย่านตาขาว ได้รับแจ้งว่าส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ได้มีหนังสือแจ้งให้
จังหวัดทราบว่า ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ได้ให้ช่างรังวัดออกไปรังวัด
ตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลรังวัดตามทีต่ วั แทนองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเกาะสุกรและตัวแทนนายอ�ำเภอปะเหลียนน�ำชีแ้ นวเขตไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง
เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการต่อไป ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังศูนย์ดำ� รงธรรม
จังหวัดตรังเพื่อเร่งรัดให้ด�ำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง
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ต่อมา ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับจังหวัดตรังและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
๑. จังหวัดตรังได้จดั ท�ำเอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน สรุปได้ดังนี้
๑.๑ อ�ำเภอปะเหลียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แต่ผลการตรวจสอบพยานบุคคลและพยานเอกสารปรากฏว่าไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มีการให้ถ้อยค�ำที่ขัดแย้งกับพยานเอกสารขณะออกโฉนดที่ดินเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจาก
สภาพที่ดินในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ มีการถมที่ดินบางส่วน
เพื่อปรับพื้นที่เนื่องจากที่ดินเป็นที่ลุ่มต�่ำ  มีน�้ำขัง จึงไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าทางด้านทิศเหนือ
ของทีด่ นิ ทีม่ กี ารร้องเรียนมีคลองสาธารณประโยชน์หรือไม่ ประกอบกับผูร้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียน
ว่ามีการออกโฉนดที่ดินรุกล�้ำล�ำคลองสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นการร้องเรียนในประเด็น
ว่ามีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ซึง่ ไม่สามารถหาข้อสรุปให้เป็นทีย่ ตุ ไิ ด้ เพือ่ ให้ความเป็นธรรม
แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำการอ่าน
แปล ภาพถ่ายเพื่อพิสูจน์ร่องรอยของสภาพที่ดินที่มีการพิพาท ดังนี้
(๑) กรณีอา่ น แปล ภาพถ่ายฯ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร. จังหวัด)
เป็นผู้พิจารณาด�ำเนินการ
(๒) กรณีอ่าน แปล ภาพถ่ายฯ โดยกรมที่ดิน จะท�ำการอ่านแปล
ภาพถ่ายฯ ร่องรอยการท�ำประโยชน์ ซึ่งเป็นการออกโฉนดที่ดินที่ออกโดยอาศัยหลักฐาน
ส.ค. ๑ ที่ยื่นค�ำขอออกโฉนดที่ดิน หลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นายอ�ำเภอปะเหลียน
ได้เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการ จึงได้รายงานจังหวัดทราบ
๑.๒ จังหวัดตรังได้มีหนังสือให้อ�ำเภอปะเหลียนบูรณาการร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกร ยื่นค�ำขอรังวัดตรวจสอบเขตคลองสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้
หากการรังวัดพบว่ามีการออกโฉนดทับล�ำคลองสาธารณประโยชน์หรือรุกล�้ำล�ำคลอง
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สาธารณประโยชน์นั้น ขอให้ประสานกับส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว
พิจารณาด�ำเนินการต่อไป ผลเป็นประการใดให้รายงานจังหวัดทราบ ต่อมาส�ำนักงานที่ดิน
จังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว นัดรังวัดที่ดิน โดยมีตัวแทนองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เกาะสุกรเป็นผูช้ แี้ นวเขต แต่เจ้าของทีด่ นิ แปลงข้างเคียงไม่มาร่วมชีแ้ นวเขตทีด่ นิ แต่อย่างใด
จึงได้มีการนัดรังวัดอีกครั้ง โดยผู้แทนบริษัท ศ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๐๔๖๒ ได้คัดค้านเขตในส่วนที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกรน�ำรังวัดทับส่วนที่
ทับโฉนดของบริษัท ศ ส่วนก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถน�ำชี้แนวเขตได้ การรังวัด
สอบเขตที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจึงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้
๒. ข้อเท็จจริงจากการลงพืน้ ทีแ่ ละประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
สรุปได้ดังนี้
๒.๑ จากการตรวจสอบพบว่า ตามรูปแผนทีโ่ ดยประมาณ (ตอนแจ้ง ส.ค. ๑)
ผู้แจ้ง ส.ค. ๑/สภาพที่ดิน/เขตจดข้างเคียง ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
(๑) ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗ ของนาย บ (ปัจจุบนั คือโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๐๔๖๒
ของบริษัท ศ) ระบุว่าทิศเหนือจดสวนยางนาย ส
(๒) ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๙๕ ของนาย ส ระบุว่าทิศใต้จดคลอง
(๓) น.ส. ๓ เลขที่ ๖๔ (เดิมเป็น ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๔) ของนาย อ ระบุว่า
ทิศใต้จดคลอง
(๔) ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๓ ของนาย ฉ ระบุว่าทิศใต้จดคลอง
(๕) ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๒ ของนาย ห ระบุว่า ทิศใต้จดคลอง
๒.๒ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว แจ้งว่า การรังวัดที่ดิน
แปลงพิ พ าทเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ก ารรั บ รองแนวเขตครบทุ ก ด้ า น โดยบริ เวณคลอง
สาธารณประโยชน์ มีก�ำนัน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะสุกร และกรมเจ้าท่า
เป็นผู้รับรองแนวเขต การด�ำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารพบว่า ได้มีการรับรองแนวเขตที่ดินโฉนด
เลขที่ ๓๐๔๖๒ (ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗) ดังนี้
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(๑) นาย บ ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๓ ของนาย ฉ ซึ่งเป็น
บิดา ได้ให้ค�ำรับรองต่อที่ดินอ�ำเภอว่า ที่ดินของตนมีอาณาเขตทิศใต้ติดต่อกับที่ดิน ส.ค. ๑
เลขที่ ๑๗ ของนาย บ
(๒) นาย อ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๔ ได้ให้ค�ำรับรองต่อ
ที่ดินอ�ำเภอว่า ที่ดินของตนมีอาณาเขตทิศใต้จดที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗ ของนาย บ
(๓) นาง ก ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๙๕ ของนาย ส ซึ่งเป็น
บิดา ได้ให้ค�ำรับรองต่อที่ดินอ�ำเภอว่า ที่ดินของตนมีอาณาเขตทิศใต้จดที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่
๑๗ ของนาย บ
๒.๓ ที่ ป รึ ก ษาประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ความเห็นว่า ผู้ที่จะ
ให้ความเห็นได้ว่าบริเวณที่กล่าวอ้างเป็น
คลองสาธารณประโยชน์หรือไม่ คือ ท้องถิน่
หรือผู้ปกครองท้องที่ โดยส�ำนักงานที่ดิน
จะต้องตรวจสอบร่วมกับท้องถิน่ ทัง้ นี้ จะต้อง
ตรวจสอบจากเอกสารราชการและภาพถ่าย
ทางอากาศ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นสวนจาก เป็นที่ลุ่มต�่ำ  น�้ำท่วมถึง
การตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศอาจท�ำไม่ได้เนื่องจากต้นจากจะคลุมพื้นที่ท�ำให้
ไม่สามารถเห็นว่าพืน้ ทีน่ นั้ มีคลองหรือไม่ ดังนัน้ จึงอาจจะต้องสอบถามจากผูส้ งู อายุในพืน้ ที่
และต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผูร้ ะวังชีแ้ นวเขต นอกจากนีจ้ ากการตรวจสอบร่วมกันบริเวณ
ทิศเหนือของโฉนดเลขที่ ๓๐๔๖๒ พบว่ามีร่องรอยของร่องน�้ำ จึงน่าเชื่อว่าบริเวณดังกล่าว
เคยเป็นคลองมาก่อนและมีปญ
ั หาทีต่ อ้ งพิจารณาต่อไปว่าคลองดังกล่าวมีความกว้างเท่าใด
และจะท�ำอย่างไรให้ยุติปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นธรรม
๒.๔ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการอ่านภาพถ่ายแผนทีใ่ ห้ความเห็นว่า สามารถค�ำนวณ
ความกว้างของคลองได้โดยหักความกว้างของทีด่ นิ และคลองทางทิศใต้ออก จะท�ำให้ทราบ
ความกว้างของคลองด้านทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๐๔๖๒
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๒.๕ ผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่า กรณีมปี ญ
ั หาทีจ่ ะต้องพิจารณาว่าคลองกว้าง
เท่าไหร่ ซึ่งสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ดังนี้
(๑) พยานเอกสาร ซึ่งตามรูปแผนที่โดยประมาณ (ตอนแจ้ง ส.ค. ๑)
ผู้แจ้ง ส.ค. ๑/สภาพที่ดิน/เขตจดข้างเคียง ปรากฏชัดเจนว่าทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่
๓๐๔๖๒ เป็นคลอง
(๒) พยานบุคคล ซึง่ ปรากฏว่ายังขัดแย้งกันอยู่ เนือ่ งจากบางคนบอกว่า
เป็นคลอง แต่บางคนบอกว่าไม่ได้เป็นคลอง
(๓) พยานวัตถุ ได้แก่ สภาพร่องรอยที่ปรากฏจากการไปตรวจสอบ
พื้นที่ ซึ่งน่าจะเคยเป็นคลองมาก่อน ส่วนจะมีความกว้างเท่าใดนั้น จะต้องพิจารณาจาก
ส.ค. ๑ เดิมว่ามีความกว้างเท่าใด
๒.๖ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว และผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่า
ปัญหาที่เกิดการร้องเรียนเนื่องจากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ทางออก
สู่ถนนได้
๒.๗ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณดังกล่าวมีร่องรอยของร่องน�้ำ 
จึงน่าเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นคลองมาก่อน และปัญหาการร้องเรียนเกิดจากการที่
ประชาชนไม่สามารถใช้ทางเข้าออกได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้เชิญผู้แทนซึ่งมีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจของบริษัท ศ มาร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติของปัญหาดังกล่าวในวันรุ่งขึ้น โดยให้
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดเป็นผู้ประสานกับผู้แทนบริษัท ศ ให้มาพบในวันดังกล่าว
๒.๘ ผู้แทนของบริษัท ศ ได้มาเข้าร่วมประชุม แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้แทนดังกล่าวไม่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจแทนบริษัท ศ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว เป็นผู้ประสานกับบริษัท ศ เพื่อหาข้อยุติ
ในเรื่องดังกล่าวภายในก�ำหนดเวลา ๑๕ วัน และให้แจ้งผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ภายหลังจากการลงพืน้ ทีแ่ ละประชุมหารือเรือ่ งร้องเรียน ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้ประสานไปยังส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ได้รบั แจ้งว่า บริษทั ศ จ�ำกัด
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ไม่มาติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามที่ได้ประสานแต่อย่างใด ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขา
ย่านตาขาว จึงได้ส่งเรื่องให้จังหวัดตรังเพื่อพิจารณา
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ได้สรุปรายละเอียดข้อเท็จจริง
ของเอกสารหลักฐานการถือครองที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของที่ดินแปลงที่มี
การร้องเรียน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๔๖๒ ระบุว่าทิศเหนือจดสวนยางนาย ส ต่อมาได้มี
การรังวัด ตามค�ำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ปรากฏว่า ทิศเหนือ จดที่มีการครอบครอง
นาย พ / ที่มีการครอบครอง นาย บ / ที่มีการครอบครอง นาย อ ได้มาลงนามรับรองแนวเขต
ครบทุกด้าน แต่ในส่วนที่ดินที่อยู่ทางทิศเหนือของโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๔๖๒ คือ ที่ดิน
ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๙๕ ของนาย ส ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๔ ของ
นาย อ ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๓ ของนาย ฉ และที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑
เลขที่ ๑๗๒ ของนาย ห ต่างระบุว่า ทิศใต้จดคลองทั้งสิ้น ดังนั้น ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
สาขาย่านตาขาว จึงได้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังว่า ควรรวบรวมเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดเข้าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(กบร. ส่วนจังหวัด) เพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
เห็นว่า จากการตรวจสอบพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๔๖๒ ระบุว่า
ทิศเหนือจดสวนยางนาย ส แต่ในส่วนที่ดินที่อยู่ทางทิศเหนือของโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๔๖๒
จ�ำนวน ๔ แปลง คือ ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๙๕ ของนาย ส ที่ดินตามหลักฐาน
ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๔ ของนาย อ ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๓ ของนาย ฉ และที่ดิน
ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๒ ของนาย ห ต่างระบุตรงกันว่าทิศใต้จดคลอง ประกอบกับ
เมื่อมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วพบว่ามีร่องรอยของร่องน�้ำ  ซึ่งน่าเชื่อได้ว่า
บริเวณดังกล่าวเคยเป็นคลองมาก่อน ดังนั้น การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๔๖๒ จึงอาจเป็น
การด�ำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจากมีการออกโฉนดทีด่ นิ ทับคลองสาธารณประโยชน์
จึงเห็นควรอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้จงั หวัดตรังและกรมทีด่ นิ ด�ำเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่

๔

ปัญหาการไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดบ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓
ผู้ร้องเรียนและคณะ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณา
แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีการเคหะแห่งชาติไม่สามารถด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
บ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓ ให้กับผู้ร้องเรียนและคณะได้ตามสัญญา กล่าวคือ
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทรระหว่างการเคหะแห่งชาติและผู้ร้องเรียน ข้อ ๘
ระบุว่าหากสัญญาอายุครบ ๕ ปี การเคหะแห่งชาติจะด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่ปัจจุบันสัญญาอายุครบ ๕ ปี และผู้ร้องเรียนและคณะ อยู่อาศัยมานาน
กว่า ๕ ปี แล้ว แต่การเคหะแห่งชาติยังไม่สามารถด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดบ้าน
เอื้ออาทรให้แก่ผู้ร้องเรียนและคณะได้
ผูต้ รวจการแผ่นดินมอบหมายให้สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริง
ได้ข้อสรุป ดังนี้
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ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือให้การเคหะแห่งชาติตรวจสอบและชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการร้องเรียน การเคหะแห่งชาติมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
๒ ครั้ง สรุปได้ว่า การเคหะแห่งชาติส่งมอบห้องชุดบ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓
ให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา บ้านเอื้ออาทรโครงการ
บางขุนเทียน ๓ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามก�ำหนดในท้ายประกาศดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด (สผ. ๔) ในแผนการก่อสร้างนัน้ เดิมการเคหะแห่งชาติจะด�ำเนินการก่อสร้าง
อาคารชุดสูง ๔ ชั้น จ�ำนวน ๑๖๕ อาคาร จ�ำนวนห้องชุด ๗,๘๘๘ หน่วย แต่ได้ปรับลด
จ�ำนวนหน่วยก่อสร้างลงเหลือก่อสร้างอาคารชุดสูง ๔ ชั้น จ�ำนวน ๔๖ อาคาร จ�ำนวน
๒,๒๐๐ หน่วย ได้แก่ อาคาร ๑ - ๔๖ ออกแบบวางผังโครงการ ให้จดทะเบียนอาคารชุด
เป็น ๒ อาคารชุด คือ อาคารชุดที่ ๑ ประกอบด้วยอาคารเลขที่ ๑-๑๗ และ ๒๑-๒๖ จ�ำนวน
๒๓ อาคาร จ�ำนวน ๑,๑๐๐ หน่วย และอาคารชุดที่ ๒ ประกอบด้วยอาคารเลขที่ ๑๘-๒๐
และ ๒๗-๔๖ จ�ำนวน ๒๓ อาคาร จ�ำนวน ๑,๑๐๐ หน่วย เนื่องจากการปรับลดจ�ำนวน
อาคารลงท�ำให้การก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓ ไม่ตรงกับแผนผัง
ทีย่ นื่ ประกอบเพือ่ ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(สผ. ๔) (ต�ำแหน่งที่ตั้งอาคาร) ท�ำให้บ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓ เป็นโครงการ
บ้ า นเอื้ ออาทรที่ไม่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างประสานขอแก้ไขผังโครงการ
กับส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดได้ ต่อมาการเคหะแห่งชาติชี้แจงเพิ่มเติมว่า
ยังมีโครงการบ้านเอื้ออาทรอื่นนอกจากบ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓ ตามเรื่อง
ร้องเรียน ทีม่ สี าเหตุปญ
ั หาในลักษณะใกล้เคียงกันนีแ้ ละไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ให้กับผู้ซื้อได้อีกจ�ำนวน ๖ โครงการ และอยู่ระหว่างการเคหะแห่งชาติด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ คือ ๑) โครงการพรพระร่วงประสิทธ์ จ�ำนวน ๔๐๒ หน่วย
๒) โครงการบางขุนเทียน ๑ จ�ำนวน ๑,๒๙๒ หน่วย ๓) โครงการบางขุนเทียน ๒ จ�ำนวน
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๑,๖๘๔ หน่วย ๔) โครงการบางขุนเทียน (แสมด�ำ) จ�ำนวน ๘๑๒ หน่วย ๕) โครงการ
สมุทรปราการ (บางบ่อ ๓) จ�ำนวน ๗๖๔ หน่วย ๖) โครงการนครปฐม (ไร่ขงิ ) จ�ำนวน ๔๓๒ หน่วย
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด ๕ หน่ ว ยงาน ดั ง นี้ การเคหะแห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร
ได้ขอ้ สรุปว่า การเคหะแห่งชาติยนิ ดีให้ความร่วมมือทุกประการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เมื่อปี ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้การเคหะแห่งชาติด�ำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร และ
ในปี ๒๕๔๘ รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้ด�ำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่เนื่องจาก
บ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการก่อสร้างที่ต้องท�ำ  EIA ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าหากโครงการบ้าน
เอื้ออาทรต้องท�ำ  EIA แล้วจะท�ำให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม
นโยบาย รัฐบาลในขณะนั้นจึงให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก�ำหนดมาตรการเฉพาะให้โครงการบ้านเอื้ออาทรไม่ต้องท�ำ  EIA เต็มรูปแบบ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศ
ยกเว้นให้บ้านเอื้ออาทรไม่ต้องท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจการรวมทั้งมาตรการที่ก�ำหนดภายหลัง
การยินยอมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม (สผ. ๔) ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสนับสนุนให้
การก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรเกิดความรวดเร็วและสามารถจดทะเบียนอาคารชุด
ตามกฎหมายอาคารชุดได้รวดเร็วขึน้ การด�ำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านเอือ้ อาทรด�ำเนิน
เรื่อยมาจนกระทั่งปี ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับลดขนาดโครงการลงด้วยเนื่องจาก
เกรงว่าการก่อสร้างจะเกินความต้องการของประชาชน (Over Supply) ส�ำหรับบ้านเอือ้ อาทร
โครงการบางขุนเทียน ๓ นัน้ เดิมตามแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างและทีย่ นื่ พร้อมกับ
การขอรับสิทธิยกเว้นไม่ต้องท�ำ EIA นั้น การเคหะแห่งชาติจะต้องก่อสร้างอาคารชุดสูง ๔ ชั้น
จ�ำนวน ๑๖๕ อาคาร จ�ำนวน ๗,๘๘๘ หน่วย แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้การเคหะ
แห่งชาติปรับลดขนาดโครงการลงคงเหลือจ�ำนวน ๔๖ อาคาร จ�ำนวน ๒,๒๐๐ ห้องชุด และ
มีการปรับย้ายทีต่ งั้ บางอาคารเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเพิม่ ขึน้ การปรับลดจ�ำนวน
อาคารชุดลงและปรับย้ายทีต่ งั้ บางอาคารท�ำให้การก่อสร้างโครงการไม่ตรงตามแบบแปลน
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ที่ยื่นไปพร้อมกับการขอรับอนุญาตยกเว้นให้บ้านเอื้ออาทรไม่ต้องท�ำรายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เป็นการผิดเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดว่าจะต้องไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือกิจการ รวมทัง้ มาตรการทีก่ ำ� หนดภายหลังการยินยอมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๔๖ วรรคสาม
(สผ. ๔) หรืออีกนัยหนึ่งคือบ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓ ต้องย้อนกลับมาท�ำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แบบเต็มรูปแบบเพื่อให้นายทะเบียน
อาคารชุด (เจ้าพนักงานที่ดิน) สามารถจดทะเบียนอาคารชุดให้ได้ มิฉะนั้นแล้วหากมี
การจดทะเบียนอาคารชุดให้กับอาคารชุดที่ต้องท�ำ  EIA แต่ไม่มีการท�ำ  EIA ก็จะเป็น
การจดทะเบียนอาคารชุดทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อุปสรรคอันท�ำให้ไม่สามารถ
จดทะเบียนอาคารชุดได้นนั้ เป็นปัญหาเรือ่ งแบบแปลนก่อสร้างทีไ่ ม่ตรงตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ยกเว้นไม่ต้องท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่หากพิจารณา
ด้วยเหตุผลแล้วการปรับลดจ�ำนวนอาคารลงน่าจะท�ำให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมน้อยลง
ตามไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การเคหะแห่งชาติได้พิจารณาด�ำเนินการมาตั้งแต่ก่อนด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเพียงแต่
การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเท่านั้น การเคหะแห่งชาติ
จึ ง มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงแบบแปลนต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ด�ำเนินการ
แก้ไขเปลีย่ นแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่นนั้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะพิจารณา
แบบแปลนโครงการก่อสร้างที่ยื่นขอรับยกเว้นไม่ต้องท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบด้วย แต่เมื่อปรากฏว่าบ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓
ไม่ได้ทำ� รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) เจ้าพนักงานท้องถิน่ ก็ไม่สามารถ
อนุญาตให้ดำ� เนินการแก้ไขเปลีย่ นแบบแปลนการก่อสร้างได้ เว้นแต่บา้ นเอือ้ อาทรโครงการ
บางขุนเทียน ๓ นั้นจะได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือให้การเคหะแห่งชาติ
เร่งด�ำเนินการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดและด�ำเนินการด้าน
สิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไปและขอให้ทกุ หน่วยงานร่วมกันด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานและหากมีข้อขัดข้องประการใด
ขอให้แจ้งมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการต่อไป
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อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาได้ล่วงพ้นมากว่า ๔๕ วัน แต่การเคหะแห่งชาติและ
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่สามารถร่วมกันปรึกษาหารือเพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้ผู้ร้องเรียนและคณะได้
วันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ผูต้ รวจการแผ่นดิน จึงด�ำเนินการประชุมหารือตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อเสนอแนะให้การเคหะแห่งชาติ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและคณะ สรุปได้ว่า เรื่องร้องเรียน
ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประชาชนจ�ำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการโอน
กรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรโครงการต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน เนื่องจากการเคหะแห่งชาติและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติและหน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้พยายามร่วมกันด�ำเนินการในแต่ละขัน้ ตอนเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติมมี ติเห็นชอบให้มกี ารปรับปรุงหนังสือแสดงความยินยอม
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม (แบบ สผ. ๔) โดยให้การเคหะ
แห่งชาติเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับมาตรการเดิม
และข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดนัน้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
เห็นว่า ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเริ่มต้น
กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์
บ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓ แล้ว และเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน ก็ขอให้การเคหะแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งรวมถึงโครงการอื่น ๆ
ที่มิใช่โครงการตามเรื่องร้องเรียนด้วย
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การเคหะแห่งชาติ รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการโอน
กรรมสิทธิบ์ า้ นเอือ้ อาทรผูต้ รวจการแผ่นดิน สรุปว่า บ้านเอือ้ อาทรโครงการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและประชาชนสามารถมาขอรับโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดได้แล้ว ดังนี้ ๑) บ้านเอื้ออาทรโครงการบางขุนเทียน ๓ จ�ำนวน ๒,๒๐๐ หน่วย
๒) โครงการพรพระร่วงประสิทธ์ จ�ำนวน ๔๐๒ หน่วย ๓) โครงการบางขุนเทียน ๑ จ�ำนวน
๑,๒๙๒ หน่วย ๔) โครงการบางขุนเทียน ๒ จ�ำนวน ๑,๖๘๔ หน่วย ๕) โครงการบางขุนเทียน
(แสมด�ำ) จ�ำนวน ๘๑๒ หน่วย ๖) โครงการสมุทรปราการ (บางบ่อ ๓) จ�ำนวน ๗๖๔ หน่วย
๗) โครงการนครปฐม (ไร่ขิง) จ�ำนวน ๔๓๒ หน่วย
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เรื่องที่

๕

มาตรการป้องกันโรคส�ำหรับผูเ้ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ในประเทศไทยมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ
ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอยู่เป็นระยะ ๆ รวมถึงการอนุญาตให้มี
การเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลบางกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศยังคง
มีความรุนแรง ประกอบกับรายงานข่าวจากสื่อต่าง ๆ ปรากฏกรณีทหารสัญชาติอียิปต์
ซึง่ เข้าพักโรงแรมและเดินทางไปสถานทีต่ า่ ง ๆ ในจังหวัดระยอง และกรณีบคุ คลในครอบครัว
อุ ป ทู ต สาธารณรั ฐ ซู ด านที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในประเทศไทยซึ่ ง ได้ เข้ า พั ก และกั ก ตั ว ใน
คอนโดมิเนียมแห่งหนึง่ ซึง่ ต่อมาได้รบั การแถลงจาก ศบค. ยืนยันว่าเป็นผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 จนสร้างความตืน่ ตระหนกให้กบั ประชาชนเป็นวงกว้าง เนือ่ งจากเกรงว่าจะท�ำให้เกิด
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การด�ำเนินชีวิต และระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาหยิบยกเรือ่ งมาตรการ
ป้องกันโรคส�ำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นมาแสวงหาข้อเท็จจริง และให้มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ภายหลังจากการประชุม
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ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ศบค. มีการด�ำเนิน
มาตรการป้องกันโรคส�ำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการก�ำหนดมาตรการตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร เมือ่ เดินทางถึง/ระหว่างอยูใ่ นราชอาณาจักร และจนถึงก่อนเดินทางออกจาก
ราชอาณาจักร ซึ่งเป็นไปตามค�ำสั่ง ศบค. ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับเมื่อเกิดปัญหา
กรณีพบผู้ติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นทหารสัญชาติอียิปต์และบุคคล
ในครอบครัวอุปทูตสาธารณรัฐซูดานทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทย ศบค. ได้เร่งด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแจ้งยกเลิกการอนุมัติการบินเข้าของเที่ยวบินกองทัพอากาศของ
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ที่ได้อนุญาตไปแล้วทุกเที่ยวบิน และเชิญเอกอัครราชทูตมาหารือ
และท�ำความเข้าใจร่วมกันในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีการพิจารณาทบทวนมาตรการส�ำหรับบุคคลในคณะทูตทีเ่ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้เข้ารับการกักกัน จ�ำนวน ๑๔ วัน ณ สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State
Quarantine) โดยได้ชี้แจงการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวกับประเทศต่าง ๆ จนเป็นที่เข้าใจ
ดีแล้ว ตลอดจนได้มีการประกาศค�ำสั่ง ศบค. ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการด�ำเนิน
มาตรการป้องกันโรคส�ำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว กรณีนี้ จึงไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพียงพอให้รับฟังได้ว่า การด�ำเนินมาตรการป้องกันโรคส�ำหรับผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค.
เป็นการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามกฎหมายทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ดังนั้น กรณีจึงมิได้เป็นไปตามมาตรา
๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�ำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนนี้
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐
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อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และให้การด�ำเนินการตาม
มาตรการป้องกันโรคส�ำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมี
ข้อเสนอแนะให้ ศบค. ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ก่อนท�ำข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) อนุญาตให้ประชาชน
ของประเทศใดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ควรมีการติดตามและประเมินสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจ�ำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศนั้น ๆ
อย่างสม�่ำเสมอ โดยการอนุญาตต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๒. ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเร่งหาแนวทางลดค่าใช้จา่ ยในการกักตัวแรงงาน
ต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในการ
บังคับใช้มาตรการกักตัวดังกล่าว
๓. ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องควบคุมดูแลการบังคับใช้มาตรการกักตัวแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรผ่านทางด่านแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพิเศษ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด และขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข
๔. ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ สี ญ
ั ชาติไทยในต่างประเทศ
ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการกักตัว เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศยังรุนแรงอยู่
๕. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท�ำเอกสาร หรือสื่อโฆษณาเป็นภาษา
ต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงคนต่างชาติเกี่ยวกับการด�ำเนินการเพื่อขออยู่ต่อ
ในราชอาณาจักร ในกรณีทยี่ งั ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ โดยให้กระชับและ
เข้าใจง่าย เพือ่ ป้องกันมิให้มจิ ฉาชีพฉวยโอกาสหลอกลวงคนต่างชาติ และมิให้เกิดความหวัน่ เกรง
ว่าจะเป็นการอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
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๖. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายของพระราช
บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อออกระเบียบหรือประกาศให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค
ติดต่อมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งบังคับกักตัวบุคคลได้ตามความจ�ำเป็น เพื่อการเฝ้าระวังหรือ
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หากการบังคับใช้ยังไม่ครอบคลุมในการป้องกัน
และยับยัง้ การแพร่ระบาดของโรค ให้เร่งด�ำเนินการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
๗. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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๒.๒ การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคล
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)

เรื่องที่

๑

มาตรการเยียวยาโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”
ผูร้ อ้ งเรียนได้ยนื่ เรือ่ งร้องเรียนกรณีกระทรวงการคลังด�ำเนินโครงการ “เราไม่ทงิ้ กัน”
ซึ่งเป็นมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือ
ผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ รายละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา
๓ เดือน โดยในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลัง
ได้น�ำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบและคัดกรองอาชีพของประชาชน ท�ำให้เกิด
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับอาชีพที่แท้จริง เป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือจากการเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวไม่ได้รับเงินเยียวยา
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว
อย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการประชุมปรากฏข้อเท็จจริงว่า กระทรวงการคลังได้ก�ำหนดขั้นตอน
วิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การชดเชยรายได้ ซึง่ ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
ข้อมูลหรือคัดกรองอาชีพผู้ลงทะเบียนนั้น ระบบจะท�ำการคัดกรองอาชีพผู้ลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ www.เราไม่ทงิ้ กัน.com โดยเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่าง ๆ ซึง่ ความถูกต้องแม่นย�ำของการตรวจสอบข้อมูลและการคัดกรองการประกอบอาชีพ

98

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 98

6/3/2564 BE 09:32

ของผูล้ งทะเบียนจะขึน้ อยูก่ บั ข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทีผ่ ลู้ งทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบ
และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่น�ำมาตรวจสอบและคัดกรองอาชีพ
ผูล้ งทะเบียน ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้รบั สิทธิ หรือผูท้ ไี่ ม่เห็นด้วยกับการคัดกรอง กระทรวงการคลัง
ได้ก�ำหนดขั้นตอนการทบทวนสิทธิเป็นกระบวนการหนึ่งของขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล
ผูล้ งทะเบียน โดยจะมีทมี เจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีต่ รวจสอบการประกอบอาชีพและผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ขอทบทวนสิทธิ
ทั่วประเทศ เพื่อท�ำให้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองอาชีพของผู้ลงทะเบียน
ถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงถือว่า
กระทรวงการคลังได้กำ� หนดวิธกี ารตรวจสอบและคัดกรองอาชีพของประชาชน ซึง่ ลงทะเบียน
ขอรับเงินเยียวยาโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ตลอดจนให้ประชาชนอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ
ดังกล่าวได้ตามวิธีการที่ก�ำหนด ดังนั้น ปัญหาตามค�ำร้องเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มิได้
เป็นไปตามมาตรา ๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�ำหนดเรื่องที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๗
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูต้ รวจการแผ่นดินมีคำ� วินจิ ฉัยให้ยตุ เิ รือ่ งร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ผูต้ รวจการแผ่นดินมีความ
มุง่ หวังให้ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างทั่วถึงในทุกจังหวัด ทั้งคนที่อยู่ในเมืองและ
ในชนบท โดยเฉพาะกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยทุกสาขาอาชีพ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มขี อ้ เสนอแนะ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. เนือ่ งจากกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ “ทีมผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิ
ระดับอ�ำเภอ” โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีต่ รวจสอบการประกอบอาชีพและผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ขอทบทวนสิทธิ
ทั่วประเทศ แต่ในปัจจุบันอาจมีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการขอรับเงินเยียวยา
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โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้
เช่น กรณีผู้ที่ไม่มี Smart Phone ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จึงขอให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งเพิ่ม
มาตรการเชิงรุกในการค้นหาผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบแต่ยงั ไม่ได้ขอรับเงินตามมาตรการเยียวยา
๕,๐๐๐ บาท โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุม่ นีเ้ พือ่ ให้เข้าถึงการช่วยเหลือของภาครัฐ
โดยเร่งด่วนต่อไป
๒. กรณีมกี ารเผยแพร่ขา่ วเกีย่ วกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรว่า รัฐบาลจะให้เงิน
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอาจท�ำให้เกษตรกรที่ได้
รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรซ�ำ้ ซ้อนกับผูไ้ ด้รบั เงินตามมาตรการเยียวยา
โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มักประกอบอาชีพอืน่ ร่วมด้วย กล่าวคือ ในฤดูเพาะปลูกหรือฤดูเก็บเกีย่ วจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม แต่เมื่อพ้นฤดูเก็บเกี่ยวจะประกอบอาชีพอื่น เช่น รับจ้างทั่วไป ก่อสร้าง ขับรถ
รับจ้าง ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรควรที่จะ
พิจารณาให้เป็นรายบุคคล ไม่ใช่เป็นรายครัวเรือน และจ�ำนวนเงินควรมีความเท่าเทียมกับ
ผูท้ ไี่ ด้รบั เงินตามมาตรการเยียวยาโครงการ “เราไม่ทงิ้ กัน” เพือ่ เป็นการขจัดความเหลือ่ มล�ำ้
ของประชาชน รวมทั้งสิทธิในการได้รับการเยียวยาต้องไม่ซ�้ำซ้อนกันด้วย
ภายหลังจากทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินมีคำ� วินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดินไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้น�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีด้วยนั้น ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มีหนังสือแจ้งว่า ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้น�ำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาแล้ว โดยมีบญ
ั ชาเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เร่งเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการค้นหาผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ยังไม่ได้รับเงินตามมาตรการ
เยียวยา ๕,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ
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ต่อมา ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา
๕,๐๐๐ บาท เป็นจ�ำนวนหลายราย ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อสั่งการให้ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยให้ความช่วยเหลือ ค�ำแนะน�ำ  และ
ค�ำอธิบายกับประชาชนและผู้ร้องเรียนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการด�ำเนินการลงทะเบียน
และการยื่นขอทบทวนสิทธิ เพื่อให้ประชาชนและผู้ร้องเรียนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
การพิจารณาเงินตามมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท อย่างถูกต้องและครบถ้วน ประกอบกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ ณ จุดรับเรื่องร้องเรียนเงินเยียวยา
กรมประชาสัมพันธ์ เพือ่ รับฟังปัญหาของประชาชนรวมทัง้ ให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
รับเรื่องร้องเรียนด้วย

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่
ณ จุดรับเรื่องร้องเรียนเงินเยียวยา กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน
รวมทั้งให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
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เรื่องที่

๒

มาตรการสนับสนุนการท�ำงานภายในที่พักอาศัยของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยกระดับมาตรการ
ป้องกัน และรณรงค์ให้ประชาชนอยู่ภายในที่พักอาศัยและปฏิบัติงานหรือเรียนหนังสือ
จากที่พักอาศัย ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก
ซึ่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า แนวทางและมาตรการสนับสนุน
การท�ำงานภายในที่พักอาศัยของประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
นั ก ศึ ก ษา ผ่ า นเครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ้ อ งมี กิ จ การโทรคมนาคมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คอยสนับสนุนกิจการดังกล่าว ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขณะเดียวกัน
กสทช. ได้มีมาตรการออกมาเพื่อสนับสนุนการท�ำงานภายในที่พักอาศัยของประชาชน
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
เชิญ กสทช. มาประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว
ดังนี้

ผลการประชุมสรุปได้วา่ กสทช. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนเบือ้ งต้น ๒ แนวทาง

๑. อุดหนุนปริมาณอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จ�ำนวน
๑๐ GB เพือ่ ให้สอดคล้องกับการรณรงค์ให้ประชาชนท�ำงานจากทีบ่ า้ น (Work From Home)
โดยมุง่ เน้นไปทีผ่ ไู้ ด้รบั ผลกระทบทีส่ ดุ คือ กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย หรือ SME ขนาดเล็กทีม่ จี ำ� นวน
ลูกจ้างประมาณ ๔ - ๕ คน ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ SME รวมเป็นผู้ที่
ได้รับผลกระทบกว่าล้านคน โดยมีเหตุผลว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ไม่มีเครื่องมือช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการท�ำงาน อย่างเช่น แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ทุกคนจะมี

102

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 102

6/3/2564 BE 09:32

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้น การอุดหนุนปริมาณอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสามารถ
ช่วยสนับสนุนการท�ำงานจากทีบ่ า้ นในช่วงสถานการณ์วกิ ฤตของโรคโควิด-19 ได้ โดยมีเวลา
ใช้สิทธิ ๓๐ วัน
๒. อุดหนุนความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านให้แก่ประชาชนทีย่ งั ใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านสายสัญญาณแบบ ADSL
(สายทองแดง) ที่มีประสิทธิภาพส่งสัญญาณสูงสุด ๓๐ Mbps และสายสัญญาณแบบ Fiber
Optic (ใยแก้วน�ำแสง) ที่มีประสิทธิภาพส่งสัญญาณสูงสุด ๑๐๐ Mbps ซึ่งหากผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตบ้านแบบ ADSL หรือแบบ Fiber Optic ใช้บริการไม่ถึง ๓๐ Mbps หรือ
๑๐๐ Mbps แล้วแต่กรณี จะเพิ่มให้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของสายสัญญาณ โดยมีเวลา
ใช้สิทธิ ๓๐ วัน
ทั้งนี้ กสทช. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานด้านการศึกษา
ว่ามีนักศึกษาอยากให้มีระบบการเรียนการสอนผ่านทีวีดาวเทียมผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งการด�ำเนินการจะมีค่าใช้จ่ายต่อ ๑ คน ต่อ ๓ เดือน ประมาณ ๔๐๐ บาท โดยมีนักศึกษา
ทีย่ ากจนหรือมีรายได้นอ้ ยลงทะเบียนไว้แล้วประมาณห้าแสนคน ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ในวาระเร่งด่วนต่อไป
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่า มาตรการ
สนับสนุนการท�ำงานภายในที่พักอาศัยของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคมของ กสทช.
ที่จะอุดหนุนปริมาณอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าเงื่อนไข และ
ลงทะเบียนเป็นจ�ำนวน ๑๐ GB และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านให้แก่ประชาชน
ที่ความเร็ว ๑๐๐ Mbps นั้น เป็นมาตรการที่ออกมารับกับนโยบายของรัฐบาล ภายหลัง
มีการรณรงค์ให้ประชาชนท�ำงานจากที่บ้าน โดยจะสนับสนุนกลุ่มผู้ท�ำงานหรือเรียนจาก
ที่พักอาศัยด้วยการเพิ่มปริมาณอินเทอร์เน็ตให้แก่โทรศัพท์เคลื่อนที่และเพิ่มความเร็ว
ในอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย นักเรียน หรือนักศึกษา อีกทั้งยังมี
โครงการอินเทอร์เน็ตนักศึกษาทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการเสนอพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนต่อไป
ดังนั้น จึงยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอให้รับฟังได้ว่า มาตรการสนับสนุนการท�ำงาน
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ภายในที่พักอาศัยของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. เป็นการปฏิบัติ
นอกเหนื อ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตามกฎหมาย กรณี จึ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๒๒ (๒)
ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�ำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้
พิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มาตรการสนับสนุนของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลเรื่องกิจการ
โทรคมนาคมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ที่ใช้ด�ำเนินมาตรการในส่วนของ กสทช. รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชน
ผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอแนะให้ กสทช. ด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
๑. เจรจากับผู้ประกอบการเอกชนให้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิอินเทอร์เน็ต
๑๐ GB ออกไปมากกว่า ๓๐ วัน หรือจนกว่าผูร้ บั สิทธิจะใช้งานหมด ๑๐ GB ทัง้ นี้ ให้ กสทช.
ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการรายใดมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ประชาชน และบ้านเมืองในภาวะวิกฤต ก็ขอให้ดำ� เนินการตามความสมัครใจของผูป้ ระกอบการ
นั้น ๆ
๒. เมื่อเพิ่มความเร็วให้กับอินเทอร์เน็ตบ้านแล้ว ขอให้มีข้อความ SMS แจ้ง
การได้รบั สิทธิไปยังผูใ้ ช้บริการ และต้องให้สทิ ธิผใู้ ช้บริการทีป่ ระสงค์จะเปลีย่ นแปลงการได้
รับสิทธิไปยังบัญชีผู้ใช้ของตน ณ ที่พักอาศัยอื่นสามารถด�ำเนินการแจ้งต่อผู้ให้บริการได้
๓. โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ให้ กสทช. ประสานแต่ละมหาวิทยาลัย
ให้เสนอความต้องการอินเทอร์เน็ตทีจ่ ะใช้เพือ่ การเรียนการสอนทางออนไลน์ และให้ กสทช.
สนับสนุนโครงการนี้ และหาก กสทช. มีงบประมาณไม่เพียงพอก็ให้เสนอขอรับงบประมาณ
จากรัฐบาลต่อไป
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๔. ในช่วงทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่อยูภ่ ายในทีพ่ กั อาศัยและมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เป็นจ�ำนวนมากให้ กสทช. ตรวจสอบผู้ให้บริการให้ด�ำเนินกิจการโทรคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนอย่างทั่วถึงสม�่ำเสมอ
กสทช. ได้น�ำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินมาด�ำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีอนิ เทอร์เน็ตบ้าน ประชาชนสามารถใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพได้ทนั ที
โดยประชาชนไม่ตอ้ งลงทะเบียนเพือ่ รับสิทธิแ์ ละผูใ้ ห้บริการจะมีขอ้ ความแจ้งไปยังประชาชน
ผูไ้ ด้รบั สิทธิ์ และหากประชาชนประสงค์จะเปลีย่ นแปลงการรับสิทธิก์ ส็ ามารถด�ำเนินการได้
๒. กรณีอินเทอร์เน็ตมือถือ เพิ่มอินเทอร์เน็ต ๑๐ GB เฉพาะประชาชนที่ใช้งาน
โปรโมชัน่ ไม่เกิน ๑๐ GB จะมุง่ เน้นไปทีก่ ลุม่ ผูใ้ ช้งานระบบเติมเงินซึง่ เป็นกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
เป็นหลัก และจะด�ำเนินการจัดระบบให้มกี ารตรวจสอบสิทธิเ์ พือ่ ให้เกิดความรอบคอบรัดกุม
๓. กรณี อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลเรื่ อ งกิ จ การ
โทรคมนาคมยินดีสนับสนุนและด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยได้
ประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมด้วยแล้ว
๔. ส่วนการขยายระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ต ๑๐ GB เกิน ๓๐ วัน กสทช.
ได้พยายามเจรจากับผู้ประกอบการแล้วแต่ยังไม่สามารถตกลงได้เนื่องจากผู้ประกอบการ
แจ้งว่า ผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเช่นกัน
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เรื่องที่

๓

ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�ำนวนมาก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�ำให้
ประเทศไทยเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมถึง
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการขาดประสิทธิภาพ
ในการควบคุมและก�ำกับดูแลในการจ�ำหน่าย จ่าย แจก หน้ากากอนามัยให้กบั สถานพยาบาล
ร้านค้า และประชาชนทั่วไป เพื่อน�ำไปใช้ในสถานการณ์ป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับ
ความเดือดร้อน อันเป็นปัญหาส�ำคัญที่กระทบต่อประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการสุ่มตรวจ
โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพือ่ ดูกระบวนการผลิต คุณภาพ ปริมาณการผลิตต่อครัง้ และ
ระบบการจัดจ�ำหน่าย มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
พาณิชย์ กรมการค้าภายใน ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�ำนักอนามัยสิง่ แวดล้อม
กรมอนามัย กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต องค์การเภสัชกรรม องค์การสุรา โรงพยาบาล
รามาธิบดี สถาบันบ�ำราศนราดูร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
วชิรพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึงผูป้ ระกอบการภาคเอกชนและผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
บริษัทเท็กซ์ไทล์เพรสทิส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยฮอสปิทอลโปรดักซ์ จ�ำกัด
เพือ่ พิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนดังกล่าว และเพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กบั ประชาชน ผูต้ รวจการแผ่นดินอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา ๒๒ (๒) ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอแนะให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พิจารณาด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
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๑. ประเด็นหน้ากากอนามัย
๑) มอบหมายให้กรมเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา หามาตรการในการน�ำหน้ากากอนามัยซึ่งมีลิขสิทธิ์และผลิตตามค�ำสั่งซื้อ
ของต่างประเทศทีค่ า้ งสต็อก ซึง่ มีคำ� สัง่ ห้ามส่งออก น�ำออกมาใช้ภายในประเทศโดยค�ำนึงถึง
บุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรก
๒) มอบหมายให้กรมศุลกากรด�ำเนินการปรับลดอัตราภาษีหรือปรับอัตรา
ภาษีศูนย์ส�ำหรับการน�ำเข้าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�ำหรับการใช้
ป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๓) มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ด�ำเนินการยกเว้นหรือลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำหรับการใช้ป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๔) มอบหมายให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา มี ม าตรการ
ยกเว้นหรือผ่อนปรนหรือลดขั้นตอนในการยื่นค�ำขออนุญาตในการน�ำเข้าหน้ากากอนามัย
เครื่องมือแพทย์ ที่น�ำมาใช้ส�ำหรับการใช้ป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และให้ควบคุมราคาหน้ากากอนามัยที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
๕) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จดั ท�ำแผนการหาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต
หน้ากากอนามัย พร้อมทั้งควบคุมราคาวัตถุดิบดังกล่าวด้วย
๖) ควรมีการส�ำรวจจัดท�ำประมาณการความต้องการใช้หน้ากากอนามัย
เครื่องมือแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์การแพทย์ที่จ�ำเป็น
๗) การบริหารจัดการการกระจายหน้ากากอนามัย ขอให้จัดสรรให้กับ
ประชาชนด้วย
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๒. ประเด็นการบริหารจัดการแอลกอฮอล์ทแี่ ปลงสภาพเพือ่ น�ำไปผลิตผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดมือและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
๑) มอบหมายให้กรมสรรพสามิต ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ได้รับอนุญาตและ
ประชาชนทราบ พร้อมทั้งมีการก�ำหนดระยะเวลาให้ผู้ขอใช้สุราสามทับแปลงสภาพเพื่อใช้
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบ ต้องด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์และการขออนุญาตภายในระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนด เพือ่ ป้องกันการกักตุน และขาดแคลนสุราสามทับแปลงสภาพ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลัก
ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒) มอบหมายให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ติ ด ตามการกระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ท�ำความสะอาดมือและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบจากผู้ขอใช้
สุราสามทับแปลงสภาพที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีบัญชาแจ้งแนวทางการด�ำเนินการของ
รัฐบาลทีส่ อดคล้องกับข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินให้ผตู้ รวจการแผ่นดินทราบแล้ว

ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

เรื่องที่

๔

ปัญหาแนวเขตพืน้ ทีท่ บั ซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด ระหว่าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมธนารักษ์
เรื่องร้องเรียนนี้เป็นกรณีที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้หยิบยกขึ้นพิจารณา
โดยอาศั ย อ� ำ นาจตามมาตรา ๓๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง โดยไม่มีการร้องเรียน
(Own Motion) ในกรณีปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมธนารักษ์
เพื่อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ลงพืน้ ทีแ่ ละจัดให้มกี ารประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในเขต
อุทยานแห่งชาติดังกล่าว แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กรณีพื้นที่ทับซ้อนด้านเหนือของ
เกาะเสม็ด (๒) กรณีพื้นที่บริเวณชุมชน (๓) กรณีพื้นที่ของราษฎรจ�ำนวน ๔๙ ราย ตามมติ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ ครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๓ (มติ กบร.) และ (๔) กรณี
การเช่าพื้นที่บริเวณชายหาด ในการนี้ ปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวมีความเป็นมา
สรุปได้ ดังนี้
๑. เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าก� ำ หนดบริ เวณที่ ดิ น
ป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ต�ำบลเพ
อ�ำเภอเมืองระยอง และต�ำบลแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๔ (เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด) โดยมีการกันพื้นที่
ทางด้านเหนือออกจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
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๒. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พลต�ำรวจเอก ประทิน สันติประภพ ผู้อ�ำนวยการป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบท�ำลายป่าไม้ น�ำก�ำลังเข้าจับกุมด�ำเนินคดีกับผู้บุกรุกอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จ�ำนวน ๔๔ ราย และมีการจับกุมเพิ่มเติมอีกใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมเป็น ๔๙ ราย ซึ่งราษฎรที่ถูกจับได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ว่า อยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยาน เพราะมีการประกาศจัดตั้งเป็น
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยมีหลักฐานการก่อตั้งโรงเรียนบ้านเกาะเสม็ดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อวันที่
๒๑ ต.ค. ๒๕๑๔ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมาทรงเป็นประธาน
เปิดอาคารเรียน และพระราชทานชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร”
๓. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�ำนักงานป่าไม้เขตศรีราชาได้รับหนังสือกรมป่าไม้
ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๗๑๒.๒/๔๔๙๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ส่งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ปม.๑๐๑ - ๑๐๔) โครงการจัดท�ำ
เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ด�ำเนินการในกิจกรรมส�ำรวจออกแบบจัดท�ำ
แนวฝังหลักเขตและรั้วลวดหนาม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ถาวรชัดเจน และป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ดังนั้น ส�ำนักงานป่าไม้เขตศรีราชาจึงได้มีค�ำสั่งส�ำนักงานป่าไม้
เขตศรีราชา ที่ ๑๗๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะท�ำงานการส�ำรวจ
ออกแบบจัดท�ำเครือ่ งหมายแสดงแนวเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในภูมปิ ระเทศจริงของอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ขึ้น โดยให้จัดท�ำแนวเขต ๒ แนว คือ
(๑) แนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา (ปี พ.ศ. ๒๕๒๔)
(๒) แนวเขตตามสภาพข้อเท็จจริงเพื่อมิให้มีการบุกรุกเพิ่ม “แนวเขตแก้ไข
ปัญหาราษฎร”
๔. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
ได้มกี ารประชุมเพือ่ แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ อุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ด ซึง่ เมือ่ การประชุม
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๓ เมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ ได้มอบหมายให้ผตู้ รวจราชการส�ำนักนายก
รัฐมนตรี (ผต.นร.) ประจ�ำเขตตรวจที่ ๓ (นางสุนนั ทา กาญจนอัครเดช) ด�ำเนินการตรวจสอบ
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เอกสารข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดิน
เกาะเสม็ด และรายงานผลการด�ำเนินการให้ กบร. ทราบและพิจารณา ต่อมาในการประชุม
กบร. ครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๓ เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผต.นร. ประจ�ำเขตตรวจที่ ๓ ได้รายงาน
กรณีประเด็นการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ดตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๒๔ และการรังวัดสอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏว่าแนวเขตยังไม่มคี วามชัดเจน จึงเห็นควรเสนอ กบร. ให้ตงั้ คณะกรรมการ
ขึน้ คณะหนึง่ โดยมีกรมธนารักษ์และกรมป่าไม้รว่ มกันด�ำเนินการตรวจสอบแนวเขตและจัดท�ำ
แผนทีก่ ายภาพให้เป็นฉบับเดียวกัน โดยมีรายละเอียดของอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ตลอดจน
รายละเอียดของราษฎรผูบ้ กุ รุกรายแปลง ให้ได้ขอ้ ยุตโิ ดยเร็ว ดังนัน้ ทีป่ ระชุมจึงได้มมี ติ ดังนี้
(๑) กรณีปัญหาในเรื่องการรังวัดแนวเขตอุทยานที่มีความคลาดเคลื่อน
ไม่ชัดเจน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี ประจ�ำเขต
ตรวจราชการที่ ๓ เป็นประธาน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมป่าไม้ เป็นกรรมการ
ร่วมกันตรวจสอบแนวเขตและจัดท�ำแผนที่กายภาพให้เป็นฉบับเดียวกัน โดยมีรายละเอียด
ของอาคารสิ่งปลูกสร้างตลอดจนรายละเอียดของราษฎรผู้บุกรุก เป็นรายแปลง โดยให้ได้
ข้อยุติโดยเร็ว
(๒) ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด เนื้อที่
๓,๕๐๐ ไร่ ห้ามมิให้เพิ่มจ�ำนวนราษฎรผู้ได้รับสิทธิการเช่าเพิ่มไปจากจ�ำนวน ๔๙ ราย
ส่วนการจัดหาผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น ให้กรมธนารักษ์และกรมป่าไม้พิจารณา
ร่วมกันก�ำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการเช่าให้สอดคล้องกันระหว่างระเบียบของ
กรมป่าไม้วา่ ด้วยการอนุญาตให้เข้าไปด�ำเนินกิจการท่องเทีย่ วและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๒๗ ส่วนพืน้ ทีน่ อกเขตอุทยานเนือ้ ที่ ๗๐๐ ไร่ นัน้ เมือ่ กรมธนารักษ์ได้ทำ� การส�ำรวจ
รายละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนและเนื้อที่ของราษฎรแล้ว ให้กรมธนารักษ์ด�ำเนินการจัดหา
ผลประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมอบให้จงั หวัดระยองร่วมกับกรมธนารักษ์และกรมป่าไม้ ร่วมท�ำการชีแ้ จง
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และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบ ส�ำหรับกรณีที่กรมป่าไม้ประสงค์จะน�ำรายได้
จากการจัดหาผลประโยชน์ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด ไปใช้จา่ ย
เป็นค่าดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด นั้น ให้กรมป่าไม้
ท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป
๕. เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ มีการประชุมหารือเรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดิน
ราชพัสดุเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยมีผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทน
ส�ำนักงานธนารักษ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(๑) ในเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ให้ใช้
แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด ซึง่ เคยปักหลักเขตไว้ในการประกาศ
อุทยานครัง้ แรก โดยให้ชา่ งส�ำรวจประสานงานกับป่าไม้เขตและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่กายภาพ โดยกรมป่าไม้และ
กรมธนารักษ์ยินยอมที่จะใช้แนวเขตที่รังวัดนี้เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด
(๒) ในการด�ำเนินการกับราษฎรผู้อยู่อาศัย กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของ
กรมป่าไม้ยังไม่เคยท�ำข้อตกลงใด ๆ กับราษฎร กรมธนารักษ์จึงสามารถก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ
ในการจัดให้เช่าได้ตามความเหมาะสม ส�ำหรับการจัดให้เช่าพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด นอกจากจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว
ให้กรมป่าไม้พิจารณาว่าจะเพิ่มเติมเงื่อนไขใด ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ด้วย
(๓) รายได้ทเี่ กิดจากการจัดหาประโยชน์ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด หากกรมป่าไม้ประสงค์จะน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากน�ำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ก็ให้ขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป
๖. เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตและจัดท�ำแผนทีก่ ายภาพ
บนเกาะเสม็ด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติ กบร. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๓ ได้ประชุมเมื่อวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน โดยมีรายละเอียด
ที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
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(๑) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ได้ชี้แจง
ในทีป่ ระชุมว่า เนือ้ ทีค่ รอบครองของผูบ้ กุ รุก
ทั้ ง ๔๙ ราย ได้ มี ก ารส� ำ รวจเนื้ อ ที่ ไว้
เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าทีข่ องกรมธนารักษ์
มีรายละเอียดอยูแ่ ล้ว จากการไปตรวจสอบ
เกี่ ย วกั บ อาคารและอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ได้ท�ำหนังสือรวบรวมรายละเอียดพื้นที่ที่มีการรังวัด
โดยมีตารางแสดงการเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนเนือ้ ทีไ่ ว้อย่างชัดเจน ประกอบกับตามนโยบายของ
อธิบดีกรมป่าไม้ไม่ต้องการน�ำพื้นที่ท�ำกินของราษฎรมาผนวกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ให้มีปัญหา ดังนั้น คณะกรรมการฯ ควรเข้าไปศึกษาพื้นที่
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย เนื่องจากแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด ได้มีการปักหลักเขตไว้อย่างชัดเจนแล้ว และได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าพื้นที่
ที่จะให้เช่าต้องไม่อยู่บนเขาหรือรุกล�้ำชายหาด โดยได้ใช้เส้นระดับความสูงของพื้นที่
ที่ ๐ - ๒๐ เมตรจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง เป็นเส้นจัดแบ่ง
(๒) รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยองได้เสนอความเห็นว่า หากมีการเสนอแก้ไข
แผนทีท่ า้ ยพระราชกฤษฎีกา ขอให้อทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด กันพืน้ ที่
ของวัด โรงเรียน สถานีอนามัย และพื้นที่ที่ราษฎรบุกรุกออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด และให้ผนวกพืน้ ทีป่ า่ ทีอ่ ยูน่ อกเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด เข้าไปเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ด้วย
(๓) ธนารักษ์พนื้ ทีร่ ะยองได้รายงานการส�ำรวจแนวเขตทีด่ นิ และจัดท�ำแผนที่
กายภาพบนเกาะเสม็ด สรุปได้วา่ ทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงเกาะเสม็ด บริเวณทีอ่ ยูน่ อกเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ได้ด�ำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตและจัดท�ำ
แผนที่กายภาพกันเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ดใหม่ ได้เนื้อที่ทั้งสิ้น
๓๒๘ - ๐ - ๖๑ ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น ประมาณ ๓๙๔ หลัง มีที่ดินทั้งหมด ๑๒๗ แปลง
แยกประเภทการใช้ประโยชน์ ดังนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(๓.๑) ราษฎรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและท�ำการเกษตร จ�ำนวน ๑๑ แปลง
เนื้อที่ประมาณ ๒๓๘ - ๓ - ๔๙.๖ ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างประมาณ ๒๒๙ หลัง
(๓.๒) ใช้ประกอบกิจการรีสอร์ทและอยู่อาศัย จ�ำนวน ๖ แปลง เนื้อที่
ประมาณ ๓๖ - ๑ - ๑๗.๓ ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างประมาณ ๑๑๖ หลัง
(๓.๓) ใช้ในราชการจ�ำนวน ๗ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓๐ - ๒ - ๖๐.๑ ไร่
มีสิ่งปลูกสร้างประมาณ ๒๙ หลัง
(๓.๔) เป็นที่ตั้งวัดเกาะแก้วพิศดาร ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒๐ - ๓
- ๒๘ ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างประมาณ ๑๘ หลัง
(๓.๕) ใช้ในราชการกองทัพเรือและเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิม เนื้อที่
ประมาณ ๑ - ๒ - ๐๖ ไร่ มีสิ่งปลูกสร้าง ๒ หลัง
ต่อมากรมธนารักษ์ได้ให้จังหวัดระยองด�ำเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลง
เกาะเสม็ดทั้งในและนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และจังหวัด
ระยองได้ด�ำเนินการดังกล่าวโดยมีการเริ่มสัญญาเช่าในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
๗. เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด ได้มหี นังสือ
ถึงธนารักษ์พนื้ ทีร่ ะยอง แจ้งว่า เพือ่ มิให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลือ่ นในจ�ำนวนพืน้ ทีเ่ ดิม
ป้องกันการจับจองพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด เพิม่ เติม และสิง่ ก่อสร้าง
เดิมที่เคยก�ำหนดไว้ตามระเบียบอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จึงขอ
ความร่วมมือจากส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยองให้ทราบว่า ในการออกรังวัดพื้นที่ของ
ช่างรังวัดขอให้แจ้งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ทราบ และนัดหมาย
วัน เวลา เพื่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ออกไป
ร่วมตรวจสอบประสานงานต่อไป หากมีการส�ำรวจรังวัดโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด น�ำชี้และร่วมตรวจสอบ ขอให้การรังวัดพื้นที่ดังกล่าว
ไม่ถูกต้องและยกเลิกทันที
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๘. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีหนังสือถึง
กรมธนารักษ์ สรุปสาระส�ำคัญได้ว่า การขออนุญาตพัฒนาปรับปรุงหรือก่อสร้างจะต้อง
ส่งเรื่องพร้อมแบบแปลน แผนผัง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะพิจารณาในเรื่อง
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิทัศน์ ตามหลักวิชาการเป็นหลัก เมื่อเห็นชอบในแบบแปลน แผนผังแล้วจะแจ้งให้
กรมธนารักษ์ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๙. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ จังหวัดระยอง (กบร. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๑ ได้นำ� เรือ่ งปัญหาร้องเรียนของราษฎรบนเกาะเสม็ดเข้าทีป่ ระชุม โดยในการพิจารณา
พบว่าราษฎรทีร่ อ้ งเรียนไม่มเี อกสารหลักฐานใดทีแ่ สดงว่าได้ครอบครองท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ
มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ รวมทั้งกลุ่มผู้ร้องเรียนก็เคยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จึงไม่รับเรื่องไว้พิจารณา
๑๐. เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ราษฎรบางส่วนทีไ่ ม่ยนิ ยอมท�ำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์
ได้ร้องเรียนเรื่องสิทธิการครอบครองที่ดินในเกาะเสม็ดต่อนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑๑. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติว่า การพิสูจน์
สิทธิที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่ กบร. ก�ำหนดนั้น ต้องมีพยานหลักฐานว่ามีการครอบครองและ
ท�ำประโยชนทีด่ นิ แปลงนัน้ ต่อเนือ่ งมาก่อนการเป็นทีด่ นิ ของรัฐ แต่ผอู้ า้ งสิทธิการครอบครอง
ที่ดินบนเกาะเสม็ดไม่มีพยานหลักฐานใดที่แสดงได้ว่าตนเองได้ครอบครองที่ดินมาก่อน
การเป็นทีด่ นิ ของรัฐ ทีป่ ระชุม กบร. จังหวัดระยอง จึงมีมติยนื ยันตามมติทปี่ ระชุม กบร. เดิม
คือ เห็นว่าที่ดินบนเกาะเสม็ดเป็นที่ราชพัสดุทั้งเกาะ ประกอบกับกรมที่ดินได้มีความเห็น
ตอบข้อหารือของจังหวัดระยอง ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๓๕/๒๔๙๖๔ ลงวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนสิทธิเพื่อออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร
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ว่าไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากราษฎรครอบครองท�ำประโยชน์โดยไม่มีหลักฐาน
ส�ำหรับที่ดิน และไม่เคยด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
แต่อย่างใด และสภาพที่ดินเป็นเกาะ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิได้
การสั่งการของอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องนโยบายแก้ไขปัญหา หน่วยงานผู้น�ำไปใช้ต้อง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎมายที่เกี่ยวข้อง
๑๒. เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษผูพ้ ทิ กั ษ์อทุ ยานแห่งชาติ
และสัตว์ป่า (พญาเสือ) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ส�ำนักงานป้องกัน
ปราบปรามและควบคุมไฟป่า ส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) เจ้าหน้าทีท่ หารจาก
กองพันทหารราบที่ ๖ กองพลนาวิกโยธินที่ ๒ เจ้าหน้าทีส่ ถานีตำ� รวจภูธรเพ ได้รว่ มกันจับกุม
ราษฎรที่บุกรุกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และได้ตรวจสอบ
พืน้ ทีใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด ด้วยเครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียม
(GPS) และปักหลักหมุดอุทยานใหม่
๑๓. เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพนักงานเจ้าหน้าทีห่ น่วยเฉพาะกิจปฏิบตั กิ ารพิเศษ
ผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
(ศรีราชา) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่และจับกุม
ราษฎรที่บุกรุกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
๑๔. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดระยองได้ตรวจสอบที่ดิน ๒ แปลงบริเวณชุมชน
พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นถนนคอนกรีต และมีอาคารชั้นเดียวที่มีการก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ (ในส่วนของที่ถูกตรวจยึดจับกุมโดยชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช) มีนายสุรเกียรติ อินฉัตร เป็นผู้เช่าที่ดังกล่าว จ�ำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๗ - ๑
- ๒๙.๗๒ ไร่ มีพนื้ ทีส่ ว่ นทีถ่ กู จับกุม เนือ้ ที่ ๑๑ - ๒ - ๐๗ ไร่ และศาลจังหวัดระยองได้พพิ ากษา
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พิพากษายกฟ้อง แต่ให้จ�ำเลยและบริวารออกไปจากป่า
ที่เกิดเหตุ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด ได้ออกค�ำสัง่ ทางปกครอง ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยอง
116
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ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่า
๑. กรณีแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนบริเวณด้านเหนือของเกาะเสม็ด
จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมป่าไม้ได้มีค�ำสั่งที่ ๑๗๗/๒๕๔๒ ลงวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒ ให้จดั ท�ำแนวเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในภูมปิ ระเทศจริงของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ถาวรชัดเจนและป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ โดยส�ำนักงานป่าไม้เขตศรีราชาได้มีค�ำสั่งให้จัดท�ำแนวเขต ๒ แนว คือ
แนวที่ ๑ แนวเขตตามแผนทีท่ า้ ยพระราชกฤษฎีกา และแนวที่ ๒ แนวเขตตามสภาพข้อเท็จจริง
เพือ่ ไม่ให้มกี ารบุกรุกเพิม่ “แนวเขตแก้ไขปัญหาราษฎร” แสดงให้เห็นว่า เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
กรมป่าไม้ได้ทราบอยูแ่ ล้วว่ามีราษฎรอาศัย
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อน ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะท�ำงานส�ำรวจ
ออกแบบจัดท�ำเครื่องหมายแสดงแนวเขต
พื้นที่ป่าไม้ในภูมิประเทศจริงของอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
ได้ส�ำรวจรังวัดเฉพาะแนวเขตตามสภาพ
ข้อเท็จจริงและได้มกี ารน�ำหลักเขตอุทยานมาปักเป็นแนวเขตแก้ไขปัญหาราษฎร ท�ำให้เกิด
ความคลาดเคลือ่ นของแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดบริเวณทีด่ นิ ป่าเขาแหลมเทียน
เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องทีต่ ำ� บลเพ อ�ำเภอเมืองระยอง
และต�ำบลแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ และ
แนวเขตพื้นที่ป่าไม้ในภูมิประเทศจริง ท�ำให้ที่ประชุม กบร. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๓ เมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ มีมติให้ตงั้ คณะกรรมการขึน้ มาร่วมกันตรวจสอบแนวเขตและจัดท�ำแผนที่
กายภาพให้เป็นฉบับเดียวกัน อีกทั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขต
และจัดท�ำแผนที่กายภาพบนเกาะเสม็ด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ก็ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ากรมป่าไม้ได้คดั ค้านว่าแนวเขตดังกล่าวไม่ถกู ต้อง ดังนัน้ แม้จะไม่มกี ารประกาศ
ใช้หรือส่งมอบแผนที่ดังกล่าวให้กับกรมธนารักษ์หรือการที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด อ้างว่าไม่ได้ด�ำเนินการร่วมรังวัดจัดท�ำแผนที่กายภาพดังกล่าวด้วยก็ตาม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 117

117

6/3/2564 BE 09:32

แต่การทีป่ รากฏหลักเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด ซึง่ ภายหลังอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด อ้างว่าเป็นการปักหลักเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ดที่คลาดเคลื่อน ก็ย่อมท�ำให้บุคคลภายนอกหรือกรมธนารักษ์เข้าใจได้ว่า
แนวเขตทีก่ รมป่าไม้สำ� รวจรังวัดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมธนารักษ์จึงได้น�ำแนวเขตดังกล่าวไปใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดให้ราษฎรเช่า ท�ำให้เกิด
ปัญหาการจับกุมด�ำเนินคดีกับราษฎรที่เช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ และปัจจุบันราษฎรได้มี
การฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
ระยองปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงสมควร
น�ำแนวเขตแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้มีการจัดท�ำตามค�ำสั่งของส�ำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา
ที่ ๑๗๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒ มาเป็นแนวเขตในการกันพื้นที่ดังกล่าว
ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด และให้กนั พืน้ ทีน่ อกเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ที่มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์เข้าเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ด้วย
๒. กรณีพื้นที่บริเวณชุมชน
จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนก่อนที่จะมีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดบริเวณทีด่ นิ ป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า
เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ต�ำบลเพ อ�ำเภอเมืองระยอง และต�ำบลแกลง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ และจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตและจัดท�ำแผนที่กายภาพบนเกาะเสม็ด ที่ได้ประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ ที่ประชุมได้รับทราบร่วมกันว่า เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาในภายหลัง หากมีการเสนอแก้ไขแผนทีท่ า้ ยพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดบริเวณทีด่ นิ ป่า
เขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ต�ำบลเพ
อ�ำเภอเมืองระยอง และต�ำบลแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๔ ขอให้อทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมูเ่ กาะเสม็ด กันพืน้ ทีข่ องวัด โรงเรียน
118
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สถานีอนามัย และพืน้ ทีท่ รี่ าษฎรบุกรุกออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะ
เสม็ด ประกอบกับในการประชุมนี้ กรมธนารักษ์ได้รังวัดพื้นที่ดังกล่าวรวมเป็นพื้นที่
ทีก่ รมธนารักษ์จะด�ำเนินการจัดให้ราษฎรเช่า และปัจจุบนั กรมธนารักษ์กไ็ ด้นำ� พืน้ ทีด่ งั กล่าว
นี้ออกมาให้ราษฎรเช่าแล้ว ซึ่งหากด�ำเนินการแก้ไขตามคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) มีมติเห็นชอบกรอบมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ของราษฎร
ในเขตป่าอนุรกั ษ์ทกี่ รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้จดั ท�ำขึน้ นัน้ ราษฎรทีอ่ าศัย
ในพื้นที่ดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่หลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื ก�ำหนด จึงสมควรกันพืน้ ทีด่ งั กล่าวออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
- หมู่เกาะเสม็ด
ในการนี้ กรณีที่ดิน ๒ แปลง ที่นายสุรเกียรติ อินฉัตร ได้เช่าที่ราชพัสดุจ�ำนวน
๒๗ - ๒ - ๔๙.๕๐ ไร่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ได้มีค�ำพิพากษายืน
ให้จำ� เลย (นายสุรเกียรติ อินฉัตร) และบริวารออกไปจากป่าทีเ่ กิดเหตุ (พืน้ ทีส่ ว่ นทีถ่ กู จับกุม
เนื้อที่ ๑๑ - ๒ -๐๗ ไร่) ดังนั้น จึงสมควรกันพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการถูกจับกุม จ�ำนวน
เนื้อที่ ๑๖ - ๐ - ๔๒.๕๐ ไร่ ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
๓. กรณีการโอนสิทธิการเช่าของราษฎรที่บุกรุก จ�ำนวน ๔๙ ราย
จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับการแก้ไขตามมติ กบร.
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๓ ให้ราษฎรที่บุกรุกได้มีสิทธิเช่าที่ดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ โดยกรมป่าไม้
พิจารณาร่วมกันก�ำหนดรายละเอียดเงือ่ นไขและวิธกี ารเช่า ให้สอดคล้องกันระหว่างระเบียบ
ของกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปด�ำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิ์ในเรื่องการโอนไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ในพืน้ ทีแ่ ละสอดคล้องกับสภาพความเป็นไปในสังคม สิทธิการเช่าทีร่ าชพัสดุดงั กล่าวจึงควร
ให้ผเู้ ช่าสามารถโอนเปลีย่ นมือได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ยังคงจ�ำกัดพื้นที่เท่าเดิมของราษฎร ๔๙ ราย
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ในส่วนของขอบเขตพื้นที่เช่าของราษฎร ๔๙ ราย นั้น จากข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่า ขอบเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าวไม่ชดั เจน มีหลักเขตเช่าสูญหายเป็นจ�ำนวนมาก และแผนทีเ่ ขตเช่า
ที่จัดท�ำขึ้นระบุชื่อหลักเขตไม่ตรงกันกับที่ตรวจสอบในแปลงที่ดิน ดังนั้น เห็นควรให้
กรมธนารั ก ษ์ ตั้ ง โครงการเพื่ อ ด� ำ เนิ น การลงหลั ก ปั ก หลั ก เขตเช่ า ตามสั ญ ญาเช่ า ของ
กรมธนารักษ์ โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมชี้แนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
๔. กรณีการเช่าพื้นที่บริเวณชายหาด
จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการให้เช่าพืน้ ทีช่ ายหาด ซึง่ เป็นสาธารณสมบัตขิ อง
แผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้รว่ มกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๒)
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดบริเวณทีด่ นิ ป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า
เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ต�ำบลเพ อ�ำเภอเมืองระยอง และต�ำบลแกลง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
ชายหาด อีกทั้งที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตและจัดท�ำแผนที่กายภาพ
บนเกาะเสม็ด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ ได้รับทราบร่วมกันว่า
พื้นที่ที่จะให้เช่าต้องไม่อยู่บนเขาหรือรุกล�้ำชายหาด โดยได้ใช้เส้นระดับความสูงของพื้นที่
ที่ ๐ - ๒๐ เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง
เป็นเส้นจัดแบ่ง ดังนัน้ จึงควรให้กรมธนารักษ์
ตรวจสอบสั ญ ญาเช่ า และด� ำ เนิ น การ
ยกเลิ ก การเช่าบริเวณชายหาด เพื่อให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษา
ตามกฎหมายเข้าไปด�ำเนินการดูแลฟื้นฟู
พื้นที่ดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของพื้นที่ด้วยการปรับปรุง
แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยท�ำกินมาก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
120
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- หมูเ่ กาะเสม็ด และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในพืน้ ทีแ่ ละสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นไปในสังคม และเพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย และหลักนิติธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยการปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน
ตามมาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ดังต่อไปนี้
		
๑. กรณี แ นวเขตพื้ น ที่ ทั บ ซ้ อ นบริ เวณด้ า นเหนื อ ของเกาะเสม็ ด ให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และกรมธนารักษ์ ร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุง
แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด โดยให้ยดึ ถือแนวเขตทีก่ รมป่าไม้ได้
ด�ำเนินการมาแล้ว เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ด�ำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะ
เสม็ด ทั้งนี้ ให้กันพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท�ำป้ายพร้อมทั้งปักหลักเขต
ในพื้นที่จริงให้เป็นไปตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
๒. กรณีพื้นที่บริเวณชุมชน ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตรวจสอบและปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด โดยให้น�ำ
ระวางภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ด�ำเนินการตรวจสอบและกันพื้นที่ที่เป็นชุมชน
ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และในส่วนของที่ดิน จ�ำนวน
๒ แปลง ที่มีนายสุรเกียรติ อินฉัตร เป็นผู้เช่า ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กันพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการถูกจับกุม จ�ำนวนเนื้อที่ ๑๖ - ๐ - ๔๒.๕๐ ไร่ ออกจาก
เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมด�ำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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- หมู่เกาะเสม็ด โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท�ำป้ายพร้อมทั้งปักหลักเขตในพื้นที่จริงให้เป็นไปตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
อนึ่ง เมื่อมีการออกพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด โดยกันบริเวณพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ออกจาก
เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด แล้ว ให้โรงเรียนเกาะแก้วพิศดารด�ำเนินการ
ขอใช้พนื้ ทีท่ เี่ ป็นทีต่ งั้ โรงเรียนทัง้ แปลงจากกรมธนารักษ์ เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
และประชาชนต่อไป
		
๓. กรณีพื้นที่บริเวณราษฎรที่บุกรุก จ�ำนวน ๔๙ ราย ที่ได้รับการแก้ไข
จากมติ กบร. ให้กรมธนารักษ์สามารถโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุบริเวณราษฎรที่บุกรุก
จ�ำนวน ๔๙ ราย ที่ได้รับการแก้ไขจากมติ กบร. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๓ แต่ยังคงจ�ำกัดพื้นที่
เท่าเดิมของราษฎร ๔๙ ราย เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เช่า ให้แจ้ง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายชื่อราษฎรดังกล่าวแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ทราบ เพื่อด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป
ในส่วนของขอบเขตพืน้ ทีเ่ ช่า เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในเรือ่ งขอบเขตและ
เนื้อที่การเช่าให้เป็นไปตามมติ กบร. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๓ และป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินอีก
ให้กรมธนารักษ์จัดท�ำโครงการเพื่อด�ำเนินการลงหลักปักหลักเขตเช่าตามสัญญาเช่าของ
กรมธนารักษ์ โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมชี้แนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินการรังวัดและปักหลักหมุดตาม
สัญญาเช่า โดยใช้ค่าพิกัดจากดาวเทียม (GPS) ด้วยระบบ RTK ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๔. กรณีพนื้ ทีบ่ ริเวณชายหาด ให้กรมธนารักษ์ตรวจสอบสัญญาเช่าบริเวณ
ชายหาด หากพบว่ามีการน�ำพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดให้ราษฎรเช่า ขอให้ดำ� เนินการแก้ไขสัญญา
เช่าโดยการยกเลิกการให้เช่าพื้นที่ชายหาดดังกล่าว โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และ/หรือ หน่วยงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลรักษาตามกฎหมายเข้าไป
ดูแลรักษาต่อไป

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่และจัดให้มีการประชุมหารือ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เรื่องที่

๕

การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นชอบให้รบั เรือ่ งร้องเรียนทีผ่ รู้ อ้ งเรียนขอความอนุเคราะห์
ให้เร่งรัดกรมทางหลวงพิจารณาการสนับสนุนการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน
บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น โดยทันทีทไี่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียน ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้ มี ข ้ อ สั่ ง การให้ ล งพื้ น ที่ แ สวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด น่ า น
แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดน่าน และหอการค้าจังหวัดน่าน โดยด่วน
จากการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือได้ข้อมูลดังนี้ จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านห้วยโก๋น เป็นด่านพรมแดน โดยตัง้ อยูต่ รงข้ามกับด่านสากลเมืองเงิน แขวงไชยบุรี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดน่านได้ขอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต่อมาจังหวัดน่านได้รบั แจ้ง
ผลการประชุมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ให้ดำ� เนินการขอใช้พนื้ ทีป่ า่ ไม้บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น เพือ่ เปิดเสรีทางการค้า
อาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดน่านได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ให้เข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณพืน้ ทีใ่ ห้สว่ นราชการ
หรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้จังหวัดน่านเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนป่าดอยภูคาและ
ป่าผาแดง ในท้องที่ต�ำบลห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาด่านการค้า
ชายแดนห้วยโก๋น - น�้ำเงิน ส�ำหรับรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน จ�ำนวนเนื้อที่
๓๕๐ ไร่

124

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 124

6/3/2564 BE 09:32

ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในการก่อสร้างอาคารศุลกากรที่เกิดขึ้นระหว่างด่านศุลกากร
ทุ่งช้าง และแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ เกิดจากการที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่าน
ที่ ๒ อยูร่ ะหว่างขอใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติเพือ่ พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือ่ มโยงระหว่าง
ประเทศ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ จาก กม.๔๙๙+๘๓๕ ถึง กม.๕๐๕+๙๐๐
ระยะทาง ๖,๐๖๕ เมตร (Loop ล่าง) จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๓๔๐ ระยะทาง ๓๔๐ เมตร
รวมระยะทางทั้งสิ้น ๖,๔๐๕ เมตร โดยมีเขตทางกว้างข้างละ ๓๐.๐๐ เมตร รวมเขต
ทางกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓๘๔,๓๐๐ ตารางเมตร หรือ ๒๔๐ ไร่ ๗๕ ตารางวา
รวมทัง้ ขอใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติเพือ่ เป็นสถานทีก่ องวัสดุ และจอดเครือ่ งจักรในการดูแล
บ�ำรุงรักษาทางหลวง จาก กม.๕๐๔+๑๐๐ ถึง กม.๕๐๔+๒๕๐ คิดเป็นพื้นที่ ๒๔,๐๐๐
ตารางเมตร หรือ ๑๕ ไร่ รวมขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๕ ไร่ ๗๕ ตารางวา
ขณะเดียวกันกรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรทุ่งช้าง ได้ว่าจ้างผู้ออกแบบในการศึกษาและ
ออกแบบการก่อสร้างอาคารศุลกากร และได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน ๒๑๔ ไร่
๒๓ ตารางวา โดยไม่ทราบว่าแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติเช่นกัน จึงเป็นเหตุให้ผอู้ อกแบบท�ำการออกแบบอาคารศุลกากรทับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๑ บริเวณช่วงสายหลัก กม.๕๐๒+๒๒๔ - กม.๕๐๕+๑๖๗ ระยะทาง
๐.๙๔๓ กิโลเมตร และช่วงสายรองส่วนแยก (Loop ล่าง) จาก กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๔๐
ระยะทาง ๐.๓๔๐ กิโลเมตร รวมระยะทางที่ถูกอาคารศุลกากรทับพื้นที่ ระยะทาง
๑.๒๘๓ กิโลเมตร คิดเป็นพืน้ ทีท่ ที่ บั ซ้อนกัน ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา ภายหลังแขวงทางหลวง
น่านที่ ๒ และด่านศุลกากรทุ่งช้าง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับป่าไม้จังหวัดน่านเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหา ซึง่ จากการประชุมมีขอ้ สรุปร่วมกันว่า ด่านศุลกากรทุง่ ช้างยินยอมขยับ
ออกจากพื้นที่แนวทับซ้อนที่แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ได้ขอใช้พื้นที่แล้ว โดยด่านศุลกากร
ทุ่งช้างได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลดลงจากเดิมเหลือ ๑๖๕ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา
และไม่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ที่แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ขอใช้แล้ว อย่างไรก็ดี ประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินยังได้มขี อ้ เสนอแนะโดยเห็นว่าเพือ่ เป็นการรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
อาเซียน รวมถึงการขยายตัวด้านการท่องเทีย่ ว โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋นเป็นประตู
ด่านแรกในการเดินทางเข้าสูป่ ระเทศไทย จึงมีขอ้ เสนอแนะให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 125

125

6/3/2564 BE 09:32

๑. ขอให้กรมทางหลวงและกรมศุลกากรพิจารณาการแก้ไขปัญหาการทับซ้อน
ของพื้นที่ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดน่าน กรมป่าไม้ แขวงทางหลวง
น่านที่ ๒ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เพื่อท�ำให้โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านถาวรห้วยโก๋นสามารถ
ส�ำเร็จลงได้ด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการด�ำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ
๒. ขอให้จงั หวัดน่านพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการก่อสร้าง
ซุ้มประตูบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ซึ่งด่านศุลกากรทุ่งช้างจะเสนอรูปแบบ
ซุ้มประตูที่เหมาะสมกับการใช้งานไปยังจังหวัดน่านต่อไป
๓. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอของจังหวัดน่านที่จะขอรับ
การสนับสนุนการด�ำเนินโครงการพัฒนาด่านถาวรห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ดังนี้
๓.๑ ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้การสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
พัฒนาด่านถาวรห้วยโก๋น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศในมิติ
การค้าตามแนวชายแดนและการท่องเที่ยว รวมถึงรองรับโอกาสการพัฒนาจากรถไฟ
ความเร็วสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และการสร้างถนนใหม่จากชายแดนห้วยโก๋นมุ่งสู่หลวงพระบาง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส
การพัฒนาด้านการค้าชายแดนไทย – ลาว และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่านและ
เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
๓.๒ ขอให้จังหวัดน่านในฐานะที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย
กรมทางหลวง กรมศุลกากร กรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางในการแก้ไขเยียวยาและให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
แก่ราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการพัฒนาพืน้ ทีด่ า่ นถาวรห้วยโก๋นทีจ่ ะต้องย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัย
และที่ท�ำกิน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการร้องเรียนอันอาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการ
ด�ำเนินโครงการพัฒนาด่านถาวรห้วยโก๋น
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๓.๓ ขอให้ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา
บรรจุเรือ่ งการพัฒนาด่านถาวรห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นเป้าหมาย
หนึ่งในการพัฒนาภาคเหนือ
ทั้งนี้ ผลจากค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ด�ำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว โดยอยู่
ระหว่างรอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากได้รับ
การเห็นชอบ คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างได้ใน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. กรมศุลกากรรับทราบการปรับลดพื้นที่แล้ว ซึ่งด่านศุลกากรทุ่งช้างจะเป็น
ผู้ก่อสร้างอาคารพรมแดน ลานจอดสินค้า เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) แล้ว โดยได้ดำ� เนินการขอใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ผ่านจังหวัดน่านไปยังกรมป่าไม้แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของกรมป่าไม้ หาก
กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ด่านศุลกากรทุ่งช้างจึงจะของบประมาณ
ในการออกแบบ จากนั้นจึงจะของบประมาณในการก่อสร้างต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่ม
ด�ำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๓. การก่อสร้างซุม้ ประตูบริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น จังหวัดน่านได้มอบหมาย
ให้สำ� นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านด�ำเนินการออกแบบ ซึง่ ด่านศุลกากรทุง่ ช้าง
ได้นำ� ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านส�ำรวจพืน้ ทีบ่ ริเวณทีจ่ ะก่อสร้างซุม้ ประตู
แล้ว
๔. ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่า จุดผ่านแดนถาวร
ห้วยโก๋นเป็นประตูเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นเส้นทาง
ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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ร่วมกันพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ได้มาตรฐานรองรับ
การขยายตัวของการท่องเทีย่ วและการค้าชายแดน โดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้มหี นังสือถึงกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลือ่ น
การพัฒนาด่านห้วยโก๋นไว้แล้ว

ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่

๖

ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนจากการด� ำ เนิ น โครงการขุ ด ลอกหนองน�้ ำ
สาธารณประโยชน์
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการขุดลอกหนองน�ำ้ สาธารณประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
โดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ�ำเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ท�ำการขุดลอกหนองน�้ำสาธารณประโยชน์ (หนองค�ำคิณี)
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๑๓ ต�ำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ปรากฏว่า
การด�ำเนินโครงการดังกล่าวกลับมิได้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูร้ อ้ งเรียนและประชาชน
อย่างครบถ้วน โดย พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้น�ำดินลูกรังมาถมรอบหนองน�้ำเพื่อเป็นคันกั้นน�้ำ 
ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า หนองน�้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าวมีประชาชนสองต�ำบลที่อยู่อาศัย
ท�ำกินบริเวณโดยรอบหนองน�้ำ ได้แก่ หมู่ที่ ๑๓ ต�ำบลโพธิ์ศรีสว่าง และหมู่ที่ ๘ ต�ำบลโคก
และรอบด้าน และเมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จ ปรากฏว่า หนองน�้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าว
มีขนาดใหญ่และผิดรูปไปจากเดิม รุกล�้ำที่ดินท�ำกินของผู้ร้องเรียน อีกทั้งในการบริหาร
จัดการแหล่งน�ำ 
้ ผูใ้ หญ่บา้ นของต�ำบลโพธิศ์ รีสว่าง ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของหนองน�ำ้ สาธารณประโยชน์
ดังกล่าวได้สั่งห้ามมิให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนอีกต�ำบลได้ใช้ประโยชน์ในหนองน�้ำ
สาธารณประโยชน์ดงั เช่นทีเ่ คยเป็นมาในอดีต ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ผรู้ อ้ งเรียน
และประชาชนในพืน้ ที่ ก่อนหน้านีผ้ รู้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียนไปยังหน่วยงานในพืน้ ทีแ่ ล้ว แต่ปญ
ั หา
ความเดือดร้อนดังกล่าวก็ยังมิได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานข้อมูลกับจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึง่ ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชแี้ จงข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นว่า โครงการขุดลอกหนองน�ำ้ สาธารณประโยชน์
ดังกล่าวเป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลเพือ่ แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยมีจังหวัดและอ�ำเภอก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
โครงการของแต่ละต�ำบล เมือ่ ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้มอบหมาย
ให้คณะเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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หนองน�้ำสาธารณประโยชน์ที่มีการร้องเรียน และประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง นายอ�ำเภอโพนทอง
ผูป้ กครองท้องที่ ประชาชนของทัง้ สองต�ำบล และผูร้ อ้ งเรียน ซึง่ ผลการประชุมได้ขอ้ สรุปว่า
การด�ำเนินโครงการขุดลอกหนองน�ำ้ ดังกล่าวมีทมี่ าจากความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
และเป็นการด�ำเนินการตามขอบเขตของหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง และหลังจาก
การขุดลอกหนองน�้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ศรีสว่างได้ยื่นค�ำขอ
รังวัดตรวจสอบแนวเขตหนองน�ำ้ สาธารณประโยชน์ตอ่ ส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
โพนทองแล้ว ผลปรากฏว่า มีเนือ้ ทีเ่ ท่าเดิม มิได้มขี นาดใหญ่และผิดรูปไปจากเดิม หรือรุกล�ำ้
ทีด่ นิ ท�ำกินของประชาชนแต่อย่างใด และเมือ่ หนองน�ำ้ ดังกล่าวเป็นหนองน�ำ้ สาธารณประโยชน์
ประชาชนของทัง้ สองต�ำบลจึงย่อมมีสทิ ธิในการใช้นำ�้ โดยเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นประชาชน
ของต�ำบลโพธิ์ศรีสว่างซึ่งเป็นที่ตั้งของหนองน�้ำดังกล่าวหรือต�ำบลโคกสูง แต่เนื่องจาก
ขณะนัน้ ยังมิได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน�ำ้ อันเป็นทีย่ อมรับร่วมกันระหว่าง
ประชาชนผูใ้ ช้นำ�้ ของทัง้ สองต�ำบล จึงส่งผลให้เกิดปัญหาข้อพิพาทในเรือ่ งการใช้นำ�้ ระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ ที่ประชุมจึงได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยให้อ�ำเภอโพนทองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหนองน�้ำสาธารณประโยชน์
(หนองค�ำคิณี) ที่มีการร้องเรียน ประกอบด้วยผู้แทนจากอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูป้ กครองท้องทีข่ องทัง้ สองต�ำบล เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน�ำ้ และควบคุม
ตรวจสอบการใช้นำ�้ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนของทัง้ สองหมูบ่ า้ น ซึง่ ต่อมา
อ�ำเภอโพนทองได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำตามมติที่ประชุมดังกล่าว
แล้ว
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วเป็ น กรณี ที่
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ผู้ร้องเรียนตามอ�ำนาจหน้าที่แล้ว และยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมายที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชน จึงได้วินิจฉัยให้ยุติ
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เรื่องร้องเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ปัญหาการร้องเรียนดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก
การที่ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับหนองน�้ำสาธารณประโยชน์
มิได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณาหรือทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ
อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในที่ดินของตน
ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะให้จังหวัดร้อยเอ็ดสั่งการไปยัง
ทุกอ�ำเภอให้ดำ� เนินการก�ำชับก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ให้ถอื เป็นแนวทางปฏิบตั ิ โดยในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาการด�ำเนินงานตามโครงการส�ำคัญของรัฐบาล กระทรวง
กรม และจังหวัด จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการด�ำเนินงานตามโครงการในลักษณะเช่นนี้เข้าร่วมประชุม หรือได้รับการชี้แจง
ในภายหลัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก
ต่อมาผู้ร้องเรียนได้มีหนังสือขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้กับผู้ร้องเรียน
และประชาชนในพื้นที่
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สภาพพื้นที่ปัจจุบันของหนองน�้ำสาธารณประโยชน์ที่มีการร้องเรียน ตามหลักฐานหนังสือส�ำคัญ
ส�ำหรับที่หลวง เนื้อที่ประมาณ ๗ - ๓ - ๘๑ ไร่ ออกเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐

การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่บริเวณรอบหนองน�้ำสาธารณประโยชน์ (หนองค�ำคิณี)
ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้ปกครองท้องที่ และผู้ร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน
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เรื่องที่

๗

ปัญหาการจอดรถกีดขวางทางจราจร
ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมีการจอดรถกีดขวาง
ทางเดินรถในซอยนวมินทร์ ๔๒ เป็นระยะทางยาว ส่งผลให้เหลือทางเดินรถ ๑ ช่อง รถขับ
สวนกันไม่ได้ รวมถึงมีการจอดรถกีดขวางทางเดินรถบริเวณถัดจากป้ายรถประจ�ำทาง
ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรออกจากซอยได้สะดวก และรถประจ�ำทางจอดรับส่งผู้โดยสาร
ที่ป้ายรถประจ�ำทางไม่ได้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้เข้ามากวดขันวินัยการจอดรถยนต์
ในพื้นที่ดังกล่าว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกวดขันแล้วเสร็จในแต่ละวัน ก็มีการน�ำรถเข้ามา
จอดกีดขวางในบริเวณดังกล่าวอีก
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอบสวนด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และจากการประสานงานกับสถานีตำ� รวจนครบาลในท้องทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ได้ความว่า
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจงานจราจรได้กวดขันวินัยการจอดรถยนต์ในพื้นที่ดังกล่าว และสถานี
ต�ำรวจนครบาลลาดพร้าวได้เคยขอให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนพิจารณาความเหมาะสม
ในการติดตั้งป้ายจราจรห้ามจอด และสถานีต�ำรวจนครบาลบึงกุ่มได้เคยขอให้ส�ำนัก
การจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครด�ำเนินการกรณีขอบทางลบเลือนไม่ชดั เจน แต่สำ� นัก
การจราจรและขนส่งฯ ยังมิได้ด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่สอบสวนจึงได้ประสานงานไปยังส�ำนัก
การจราจรและขนส่งฯ เพื่อขอความร่วมมือในการพิจารณาติดตั้งป้ายจราจรห้ามจอด และ
ทาสีขอบทางทีล่ บเลือนไม่ชดั เจนด้วย รวมถึงได้ตดิ ตามการด�ำเนินการของส�ำนักการจราจร
และขนส่งฯ ต่อมาส�ำนักการจราจรและขนส่งฯ ได้ให้ความร่วมมือ โดยด�ำเนินการทาสีขอบทาง
ขาว - แดง ห้ามหยุดห้ามจอดรถ ในระยะห่างจากปากซอยฝั่งละสิบเมตร รวมถึงติดตั้ง
ป้ายบังคับจราจรห้ามหยุดห้ามจอดรถบริเวณต้นซอย ในระยะห่างจากปากซอยฝั่งละ
สิบเมตร และบริเวณที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ พร้อมทั้งมีหนังสือถึงสถานี
ต�ำรวจนครบาลบึงกุม่ เพือ่ พิจารณาก�ำหนดประเภท เวลาของการห้ามจอดในซอยนวมินทร์ ๔๒
และมีหนังสือถึงกองบัญชาการต�ำรวจนครบาลเพื่อพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงาน
จราจร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ ยุ ติ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมี
ข้อเสนอแนะให้กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลก�ำชับสถานีต�ำรวจนครบาลบึงกุ่มให้เร่ง
พิจารณาก�ำหนดประเภท และเวลาในการห้ามจอดรถในซอยนวมินทร์ ๔๒ เพื่อด�ำเนินการ
เสนอกองบัญชาการต�ำรวจนครบาลพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครห้ามจอดรถในซอยดังกล่าวโดยเร็วต่อไป

เรื่องที่

๘

การตรวจสอบการก่อสร้างร้านอาหารและโรงแรม ปิดกั้นถมล�ำคลองบางมะพร้าว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนว่ามีผู้ก่อสร้างร้านอาหารและโรงแรม ปิดกั้นถมล�ำคลอง
บางมะพร้าว ต�ำบลแม่น�้ำ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้ว และประชาชนในพื้นที่ยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าวเดิมมีสภาพ
เป็นล�ำคลองสาธารณประโยชน์ ต่อมามีการก่อสร้างร้านอาหารและโรงแรมปิดกัน้ ถมล�ำคลอง
แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏความคืบหน้าในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่
เพื่อประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวพบว่า บริเวณที่ได้รับการร้องเรียนมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ก่อสร้าง
ในที่ชายหาดสาธารณะ มีที่พักเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูงเรียงรายกันถัดจากชายหาดทะเล
จ�ำนวน ๒๐ หลัง ร้านอาหารติดชายหาด ๑ หลัง ด้านหลังของร้านอาหารมีร่องน�้ำคล้าย
ล�ำรางมีนำ�้ ขัง เมือ่ ตรวจสอบตามระวางทีด่ นิ ปรากฏว่า พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีคลองสาธารณะอยูจ่ ริง
และพบว่าบริเวณโรงแรมมีบุคคลและหรือนิติบุคคลได้ด�ำเนินการถมคลองและก่อสร้าง
อาคารรุกล�ำ้ คลองสาธารณประโยชน์ (คลองบางมะพร้าว) ทีร่ าษฎรใช้รว่ มกัน และอยูร่ ะหว่าง
การยื่นค�ำขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เมื่อเทศบาลนครเกาะสมุยตรวจสอบ
ใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พบว่ามีการก่อสร้าง
อาคารผิดสถานที่ โดยสถานที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตอยู่บริเวณฝั่งที่ดินมีล�ำคลองกั้น
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แต่กลับก่อสร้างอาคารบริเวณฝั่งติดชายทะเล ซึ่งไม่ตรงกับที่ขออนุญาต ที่ประชุมจึงมีมติ
ว่าตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๗) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่
ประชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ หากมีผบู้ กุ รุกเข้าไปยึดถือครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ย่อมต้องด�ำเนินการตามกฎหมายให้บุคคลดังกล่าวออกไปจากที่สาธารณประโยชน์นั้น
ซึ่งหากมิได้ด�ำเนินคดีแก่ผู้บุกรุกหรือผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และยังปรากฏว่ามีการบุกรุกและยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่ตลอดมา
จะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น
เมื่ อ ตรวจสอบพบว่ า มี ก ารถมดิ น หรื อ มี สิ่ ง ปลู ก สร้ า งรุ ก ล�้ ำ คลองบางมะพร้ า วอั น เป็ น
คลองสาธารณประโยชน์ อ�ำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย และส�ำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จึงอยู่ในฐานะผู้มีอ�ำนาจและหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ที่ สาธารณประโยชน์นั้น มิให้ผู้ใดเข้ามาบุกรุกและยึดถือครอบครอง โดยด�ำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อผู้บุกรุกหรือผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองนั้นต่อไป จากกรณีดังกล่าว
ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จึงอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด�ำเนินการแจ้งระงับ
การปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำและแจ้งเหตุอันควรกล่าวหาว่ามีการกระท�ำความผิดไปยัง
ผู้ด�ำเนินกิจการ และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ร้องเรียนดังกล่าว
โดยเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผู้ยนื่ ขอรังวัดไปยังส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา
เกาะสมุย เพือ่ หาความชัดเจนของแนวเขตทีด่ นิ และแนวคลองสาธารณประโยชน์ตอ่ ไป และ
เทศบาลนครเกาะสมุยได้ด�ำเนินการให้ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
ตรวจสอบผังระวางพร้อมพิกดั ดาวเทียมของเอกสารสิทธิทดี่ นิ โดยรอบล�ำคลองบางมะพร้าว
บริเวณพื้นที่พิพาทถมคลองออกสู่ทะเล โดยส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา
เกาะสมุย ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินการรังวัดตรวจสอบเขตคลองบางมะพร้าว
ในพืน้ ทีพ่ พิ าทถมคลองออกสูท่ ะเล บริเวณโรงแรมดังกล่าวทีย่ ดึ ถือครอบครองทีส่ าธารณประโยชน์
มานานกว่า ๒๐ ปี มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ทั้งนี้ เทศบาลนครเกาะสมุยได้แจ้งความร้องทุกข์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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กล่าวโทษผู้เป็นเจ้าของอาคารที่พักโรงแรม ซึ่งได้ท�ำการก่อสร้างอาคารบนที่ดินสาธารณะ
ทีป่ ระชาชนใช้รว่ มกันต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำ� รวจภูธรเกาะสมุย เพือ่ ด�ำเนินคดีอาญา
โดยเด็ดขาดกับบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดแล้ว
จากเหตุดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
และประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ผู้ตรวจการแผ่นดินอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. ขอให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งให้อ�ำเภอเกาะสมุยและเทศบาลนครเกาะสมุย
รังวัดแบ่งแยกที่สาธารณประโยชน์บริเวณคลองบางมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ต�ำบลแม่น�้ำ  อ�ำเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขึ้นทะเบียนหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.)
โดยระบุแนวเขตให้ชดั เจน เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและ
ขจัดปัญหาการรุกล�ำ้ ทีส่ าธารณประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยขอให้จงั หวัด
สุราษฎร์ธานีแจ้งผลการด�ำเนินการป้องกันให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน
๖๐ วัน นับแต่ได้รับค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒. กรณีเทศบาลนครเกาะสมุยได้ตรวจสอบพบว่า โรงแรมมีการก่อสร้างอาคาร
ไม่ตรงกับสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอให้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งให้อ�ำเภอเกาะสมุย และเทศบาลนครเกาะสมุย ด�ำเนินการกับ
ผู้ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์อย่างเด็ดขาดต่อไป
๓. ขอให้สำ� นักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด�ำเนินการ
ตรวจสอบโรงแรมดังกล่าว และบริเวณใกล้เคียงว่ามีการปรับถมพื้นที่รุกล�้ำล�ำน�้ำและ
ทีช่ ายตลิง่ หรือทีส่ าธารณประโยชน์ทปี่ ระชาชนใช้รว่ มกัน รวมเนือ้ ทีจ่ ำ� นวนเท่าใด พร้อมทัง้
ด�ำเนินการแจ้งระงับการปลูกสร้างสิง่ รุกล�ำ้ ล�ำน�ำ้ และแจ้งเหตุอนั ควรกล่าวหาว่ามีการกระท�ำ 
ความผิดไปยังผูป้ ลูกสร้างสิง่ รุกล�ำ้ ทีส่ าธารณประโยชน์ โดยให้บงั คับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
และเท่าเทียมกัน
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๔. เทศบาลนครเกาะสมุยได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
สถานีตำ� รวจภูธรเกาะสมุยเพือ่ ด�ำเนินคดีอาญากับผูเ้ ป็นเจ้าของอาคารทีพ่ กั โรงแรมและผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง ซึง่ ได้ทำ� การก่อสร้างอาคารบนทีด่ นิ สาธารณะ ขอให้ตำ� รวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เร่งรัดให้พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรเกาะสมุย สรุปส�ำนวนการสอบสวน เสนอต่อ
พนักงานอัยการ ส�ำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับแต่
วันที่ได้รับค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบพืน้ ทีแ่ นวคลองบางมะพร้าว ตามค�ำขอรังวัดของเทศบาลเกาะสมุย และส่งเอกสาร
ให้แก่สถานีต�ำรวจภูธรเกาะสมุยเพื่อประกอบส�ำนวนคดีต่อไป

ภาพการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง บริเวณคลองบางมะพร้าว ต�ำบลแม่น�้ำ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพการด�ำเนินการรังวัดตรวจสอบเขตคลองบางมะพร้าวในพื้นที่พิพาทถมคลองออกสู่ทะเล บริเวณโรงแรม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
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เรื่องที่

๙

การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณหน้าสนามกีฬาดอนคาน จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ร้องเรียนร้องเรียนว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะด�ำเนินการก่อสร้าง
สะพานข้ามทางรถไฟบริเวณหน้าสนามกีฬาดอนคาน ต�ำบลธงชัย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะมี
ผลกระทบในวงกว้าง ดังนี้
๑. การด�ำเนินการก่อสร้างส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารตึกแถว
สูง ๓ ชั้นครึ่ง จ�ำนวน ๑๗ ห้อง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนห่างจากจุดก่อสร้างไม่ถึง ๓๐ เมตร อาจมี
ผลเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและตัวสะพานยังบดบังไม่สามารถ
ใช้เป็นที่ประกอบอาชีพได้อีกต่อไป อีกทั้งด้านหลังอาคารติดรางรถไฟเสียงดัง ตึกแถวนี้
จึงได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๒. โครงการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อน
ไม่มีการจัดท�ำประชาพิจารณ์แต่อย่างใด ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเจ้าของตึก
ทัง้ ๑๗ ห้อง ไม่ทราบ จึงถือเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบแต่เพียงล�ำพังเท่านัน้
๓. การก่อสร้างสะพานในครัง้ นีส้ ง่ ผลกระทบในวงกว้าง ท�ำลายภูมทิ ศั น์อนั สวยงาม
ของพระนครคีรี เขาหลวงและสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ซึง่ สนามกีฬาฯ มีประชาชนจ�ำนวนมาก
มาใช้บริการออกก�ำลังกาย เป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตีย้ ซึง่ เป็นโรงเรียนระดับประถม
ศึกษาขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง เป็นที่ตั้งของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ประชาชน
ต้องมาติดต่อราชการ และที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่
แสวงหาข้อเท็จจริงและจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องท�ำให้ทราบข้อเท็จจริง
เพิม่ เติมว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองเพชรบุรมี จี ำ� นวน
ทั้งหมด ๑๐ จุด และการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟทั้ง ๑๐ จุด จะมีปัญหาเกิดขึ้นต่อไป
ในอนาคตอีกหลายประการ เนือ่ งจากถนนทีจ่ ะสร้างสะพานข้ามทางรถไฟมีขนาดเล็ก ท�ำให้
การจราจรในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีติดขัด ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณข้างสะพาน
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ไม่สามารถท�ำการค้าได้ บางแห่งจะมีการสร้างทางลอดใต้สะพานแบบบล็อกคอนกรีต
(Box Underpass) ที่มีความสูงไม่เพียงพอให้รถบรรทุกสามารถแล่นผ่านได้ ที่ประชุมจึงมี
ความเห็นร่วมกันว่า ควรมีการรวบรวมปัญหาการด�ำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ทางรถไฟทั้ง ๑๐ จุดเพื่อพิจารณาด�ำเนินการไปในคราวเดียวกัน และจากการประชุมหารือ
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนประชาชน และผู้ร้องเรียน
ได้มีความเห็นร่วมกันในเบื้องต้นสรุปว่า
๑. มอบหมายให้เทศบาลเมืองเพชรบุรีรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
๑๐ จุด ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี แล้วจัดส่งข้อมูลให้จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้จังหวัด
เพชรบุรีเสนอข้อมูลไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใน ๑๕ วัน
๒. เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับข้อมูลตามข้อ ๑ จากจังหวัดเพชรบุรี
ให้เร่งด�ำเนินการน�ำเสนอคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อพิจารณาปรับหรือเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างฯ ตามขั้นตอน และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป และแจ้งผลการด�ำเนินการให้จังหวัดเพชรบุรี และส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทราบต่อไป
๓. เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาหยุด
การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ๑๐ จุด พร้อมทั้งงานระบบรางและงานอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคมในพื้นที่อ�ำเภอเมืองเพชรบุรีไว้ก่อน ยกเว้น การก่อสร้างงานโยธา เช่น
งานระบบระบายน�้ำเชื่อมต่อกับระบบสาธารณูปโภคท้องถิ่น งานปรับสภาพพื้นผิวจราจร
บางจุดที่จ�ำเป็น ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาตามความเหมาะสมที่จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการเพื่อให้โครงการฯ ด�ำเนินการต่อไปได้
๔. เห็นควรให้มกี ารแต่งตัง้ ผูแ้ ทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมือง
เพชรบุรีเป็นผู้ประสานงานร่วม กรณีเกิดปัญหาที่กระทบกับประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการฯ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 139

139

6/3/2564 BE 09:32

ต่อมา เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ด�ำเนินการรวบรวมปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
๑๐ จุด ในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติให้เปลีย่ นรูปแบบ
การก่อสร้างรถไฟทางคู่จากเดิมแนวราบให้เป็นรถไฟทางคู่แบบยกระดับ มีระยะทาง
ประมาณ ๘ กิโลเมตร และจัดส่งข้อมูลให้จงั หวัดเพชรบุรี เพือ่ ให้จงั หวัดเพชรบุรเี สนอข้อมูล
ไปยั ง การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ด� ำ เนิ น การน� ำ เสนอคณะกรรมการการรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทยและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ หรื อ เปลี่ ย นรู ป แบบ
การก่อสร้างฯ ตามขัน้ ตอนและระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเนือ่ งจากโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามทางรถไฟ ๑๐ จุด ในเขตอ�ำเภอเมืองเพชรบุรีดังกล่าว เป็นการด�ำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบการคมนาคมในภาคใต้ การปรับแก้ไขรูปแบบ
รายการก่อสร้างตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ย่อมส่ง
ผลกระทบต่อการเพิม่ วงเงินการก่อสร้างตามโครงการ ซึง่ อาจต้องให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
ตัดสินใจ
แต่เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็น
ทีส่ นิ้ สุด ดังนัน้ เพือ่ ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรืออ�ำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอแนะต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามทีร่ ายงานไปแล้ว ไปพิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างทางรถไฟรางคูเ่ พือ่ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางรถไฟ ๑๐ จุด ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้จังหวัดเพชรบุรีและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย รายงานผลความคืบหน้าหรือการด�ำเนินการให้ผตู้ รวจการแผ่นดินทราบด้วย
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ต่อมา การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานผลความคืบหน้า เรือ่ ง แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการก่อสร้างบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จ�ำนวน ๑๐ จุด ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน ปรากฏข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
๑. การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ และเป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
โดยเฉพาะสายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักหรือมีสภาพ
เป็นคอขวดที่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟ
ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ จึงเห็นควรให้ด�ำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ต่อไปตามรูปแบบในสัญญา ทั้งในส่วนของงานโยธา งานระบบรางอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม ภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะเป็นงานก่อสร้างในระดับพื้นดิน
ทั้งหมด
๒. การด�ำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงผ่านเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
หากให้แก้ไขแบบก่อสร้างเป็นแบบทางคู่ยกระดับ หรือให้ปรับเปลี่ยนแนวทางเลี่ยง
เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี การด�ำเนินการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีการส�ำรวจออกแบบและ
ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ใหม่ รวมทัง้ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และการเวนคืนทีด่ นิ ซึง่ มีขนั้ ตอนและรายละเอียดทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการได้ภายใต้ขอบข่าย
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบระยะเวลาและวงเงินค่าก่อสร้างของสัญญาจ้างก่อสร้างนี้
๓. คณะกรรมการรถไฟฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง
สะพานข้ามทางรถไฟ ๑๐ จุดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ ๒ ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ตามทีก่ ารรถไฟแห่งประเทศไทย
เสนอ
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๔. การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อร้องเรียนให้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างสะพานยกระดับในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีผลกระทบท�ำให้เกิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นเกินกว่ากรอบวงเงินตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติไว้ และ รฟท. ไม่สามารถด�ำเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญา และไม่สามารถเปิดให้บริการได้
ตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น รฟท.เห็นว่า แนวทางการคงทางผ่านเสมอระดับ
(Level Crossing) พร้อมเครือ่ งกัน้ อัตโนมัตแิ ละติดตัง้ ระบบป้องกันอุบตั เิ หตุตามมาตรฐาน
ของ รฟท. และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ แล้วจะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดิน ท�ำให้การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณา
รูปแบบการก่อสร้างในแนวทางการคงทางผ่านเสมอระดับ (Level Crossing) พร้อมเครือ่ งกัน้
อัตโนมัติ และติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในห้วงเวลานี้ โดยเป็นการลดความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ และสามารถคงวิถีชีวิตของชุมชนคนเพชรบุรีได้

ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง
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เรื่องที่

๑๐

การอนุญาตให้บริษัทเอกชนก่อสร้างอาคารชุดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ร้องเรียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการหนึ่งในเขตบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ห้องชุด
ดังกล่าวประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์โครงการ
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการปฏิ บั ติ ห รื อ ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของส� ำ นั ก การโยธา
กรุงเทพมหานคร และส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ในการพิจารณา
อนุญาตให้บริษัทเจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว
ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ที่จะหาสถานที่เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานส�ำหรับประกอบ
ธุรกิจบริหารงานโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมด้านการตลาดและงานขายให้กับ
ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ผูร้ อ้ งเรียนจึงได้คน้ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพบว่า มีการประชาสัมพันธ์
สื่อโฆษณาขายห้องชุดของโครงการแห่งหนึ่งใน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
ร้านค้าที่สามารถประกอบการค้าหรือการพาณิชย์ได้ เมื่อผู้ร้องเรียนได้พิจารณาข้อมูล
ในเว็บไซต์แล้วมีความสนใจจึงซื้อห้องชุดดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องเรียนได้มีการประกอบกิจการ
เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด ต่อมาผู้จัดการโครงการนิติบุคคลได้มีหนังสือถึง
ผูร้ อ้ งเรียนว่าได้ทำ� การละเมิดข้อบังคับของนิตอิ าคารชุดและพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยอาคารชุด
เนือ่ งจากห้องชุดดังกล่าวเป็นไปเพือ่ การพักอาศัยเท่านัน้ ห้ามผูใ้ ดประกอบการค้าในอาคารชุด
และให้ผู้ร้องเรียนรื้อถอนให้ห้องชุดกลับสู่สภาพเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ ผูร้ อ้ งเรียนจึงได้นำ� เอกสารทัง้ หมด ได้แก่ ใบราคาขายเอกสาร เอกสารบัญชีรายการ
อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง (อ.ช.๕) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน สื่อโฆษณาในเว็บไซต์
ต่าง ๆ แผนโครงการ ซึ่งระบุว่าห้องชุดสามารถประกอบการค้าหรือการพาณิชย์ได้ และน�ำไป
ชีแ้ จงต่อคณะกรรมการและนิตบิ คุ คลทราบ ตลอดจนนิตบิ คุ คลและคณะกรรมการอาคารชุด
ได้มีการประชุมและมีมติที่ประชุมให้ผู้ร้องเรียนสามารถเปิดกิจการได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้
การดูแลของนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งนิติบุคคลได้ออกข้อก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ให้น�ำ
ป้ายชือ่ ของบริษทั ทีต่ ดิ ไว้ออก และไม่อนุญาตให้ตดิ ป้ายบริษทั เผยแพร่ให้บคุ คลภายนอกทราบ
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จนท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียนไม่สามารถประกอบกิจการได้ตอ่ ไป และท�ำให้ตอ้ งปิดกิจการลง ผูร้ อ้ งเรียน
ได้ท�ำหนังสือร้องเรียนไปยังส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ และกรรมการ
ผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั เจ้าของโครงการเพือ่ ขอชีแ้ จงรายละเอียดการซือ้ อาคารชุดว่าเป็นร้านค้า
ทีส่ ามารถประกอบการค้าหรือการพาณิชย์ได้ ไม่ใช่เพือ่ การอยูอ่ าศัยเท่านัน้ แต่บริษทั เจ้าของ
โครงการไม่มหี นังสือชีแ้ จงหรือเรียกผูร้ อ้ งเรียนเข้าชีแ้ จงแต่อย่างใด ต่อมา เจ้าพนักงานทีด่ นิ
กรุงเทพมหานคร ได้นัดหมายผู้ร้องเรียนให้เข้าพบพร้อมกับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
เพื่อมาให้ถ้อยค�ำและชี้แจงข้อเท็จจริง ณ ส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ
ซึง่ ยืนยันว่าห้องชุดของผูร้ อ้ งเรียนเป็นไปเพือ่ การอยูอ่ าศัยเท่านัน้ และอ้างว่าบริษทั เจ้าของ
โครงการได้ท�ำบัญชีแสดงรายการอัตราสัดส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง (อ.ช.๕)
ห้องชุดเป็นร้านค้าที่สามารถประกอบการค้าหรือการพาณิชย์ได้ ทางส�ำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ จึงหลงเชื่อและจดทะเบียนให้ อีกทั้ง กล่าวอ้างว่าส�ำนัก
การโยธา กรุงเทพมหานคร ที่อนุมัติแบบห้องชุดดังกล่าวเพื่ออยู่อาศัย แต่ความจริงแล้ว
มีสภาพเป็นร้านค้าทีส่ ามารถประกอบการค้าหรือการพาณิชย์ได้ ซึง่ บริษทั เจ้าของโครงการ
ท�ำการจดทะเบียนทีก่ รมทีด่ นิ เป็นห้องชุดเพือ่ อยูอ่ าศัย แต่การโฆษณาและทะเบียนบ้านระบุ
เป็นร้านค้าทีส่ ามารถประกอบการค้าหรือการพาณิชย์ได้ ดังนัน้ จากการท�ำงานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
เกีย่ วกับกรณีอนุญาตให้กอ่ สร้างอาคารชุดดังกล่าว จึงเป็นไปเพือ่ การร่วมกันกระท�ำความผิด
โดยมีเจ้าหน้าทีร่ ฐั เข้ามาเกีย่ วข้อง ประกอบด้วยส�ำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงาน
ทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ และส�ำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผูร้ อ้ งเรียน
จึงได้มายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ดังกล่าว
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินประชุม
และลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูร้ อ้ งเรียน จึงพบประเด็น
เรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมว่าการยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการคอนโดดังกล่าวนั้น กรณีการยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ไม่ตรงกับที่ปรากฏในพื้นที่จริง และจากการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงพบว่าห้องชุดที่
ผู้ร้องเรียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ มีลักษณะภายนอกเป็นห้องชุดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
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ในการพาณิชย์หรือเพือ่ การค้า หรือใช้เป็นส�ำนักงาน มิใช่หอ้ งชุดเพือ่ การพักอาศัยแต่อย่างใด
อันสอดคล้องกับบัญชีแสดงรายการเกี่ยวกับอัตราส่วนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุด
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง (อช.๕) ที่บริษัทเจ้าของโครงการได้ยื่นค�ำขอจดทะเบียน
อาคารชุดดังกล่าว ต่อส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ อันระบุไว้ชัดเจนว่า
เป็นห้องที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เป็น “ร้านค้า”
เนื่องจากเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้เป็นการรักษาและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงมีคำ� วินจิ ฉัยและข้อเสนอแนะ โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
มีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่และอ�ำนาจในการควบคุมและ
ก�ำกับดูแลส่วนราชการในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ให้ปฏิบตั ริ าชการให้ถกู ต้องตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งให้อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล พิจารณาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ขอให้สำ� นักการโยธา กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการตรวจสอบโครงการอาคารชุด
ประกอบด้วยโครงการ A ตึก ๑ และตึก ๒ และโครงการ B ตึก ๓ และตึก ๔ ของบริษัท
เอกชนดังกล่าวในประเด็นตามเรื่องร้องเรียนดังนี้
๑) กรณีอาคารชุดโครงการ B ตึก ๓ ห้องชุดเลขที่ ๔๖๔/๑ ความสูง
ระยะดิ่งของห้องชุดสามารถที่จะใช้เป็นส�ำนักงานตามที่บัญญัติในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้หรือไม่
อย่างใด และสภาพทางกายภาพของห้องชุดดังกล่าวมีระบบระบายอากาศและสามารถ
ใช้เป็นที่พักอาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ อย่างใด
๒) กรณีความสูงระยะดิง่ ของสํานักงานนิตบิ คุ คลของโครงการ A ซึง่ สํานักงาน
นิติบุคคลดังกล่าวตั้งอยู่ในตึก ๒ และสํานักงานนิติบุคคลของโครงการ B ตั้งอยู่ที่ตึก ๔
สามารถใช้ประกอบกิจการเป็นส�ำนักงานนิตบิ คุ คลได้หรือไม่ โดยพิจารณาตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
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หรือไม่ อย่างใด หากพบว่าการด�ำเนินการไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ขอให้ส�ำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
๓) กรณี ส ระว่ า ยน�้ ำ ที่ มี
ความจุ ๑๕๔ ลู ก บาศก์ เ มตร ภายใน
โครงการ B ซึ่งอยู่ในบริเวณตึก ๓ และตึก ๔
ตัง้ อยูท่ ซี่ อยลาดพร้าว ๑๓๐ แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สามารถ
แก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุ ม อาคารได้ ห รื อ ไม่ อย่ า งใด
โดยผูร้ อ้ งเรียนกล่าวอ้างว่าการแก้ไขปรับปรุงการก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่สามารถกระท�ำได้เนื่องจากขัดต่อกฎหมายผังเมืองและ
สิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างสระว่ายน�้ำดังกล่าวทับกับพื้นที่จุดรวมพลและพื้นที่สีเขียว
อีกด้วย กรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประการใด
๔) กรณีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตกั้นระหว่างโครงการ A และโครงการ B
ส่งผลให้ไม่สามารถอพยพผู้คนไปมาระหว่างโครงการกรณีเกิดอัคคีภัย (จุดรวมพล)
ซึง่ การด�ำเนินการไม่ตรงกับมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) สามารถปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่ โดยผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่าการแก้ไขปรับปรุง
การก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่สามารถ
กระท�ำได้เนื่องจากขัดต่อกฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม กรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประการใด
๒. ขอให้กรมทีด่ นิ ด�ำเนินการเร่งรัดและติดตามผลการด�ำเนินคดีกบั บริษทั เอกชน
ดังกล่าว ซึ่งส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ได้มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาลลาดพร้าว
ให้ด�ำเนินคดีกับบริษัทเอกชนดังกล่าว ในประเด็นดังนี้
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มาตรา ๑๓๗

๑) กรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา

๒) กรณีแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท�ำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จ
ลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗
๓. ขอให้กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลสั่งการให้สถานีต�ำรวจนครบาลลาดพร้าว
ก�ำกับติดตามและเร่งรัดให้พนักงานสอบสวน ด�ำเนินการสอบสวนคดีอาญาตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ตามข้อ ๒

เรื่องที่

๑๑

ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโค กระบือ บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการแก้มลิง
ทุ่งปากขอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากค�ำร้องเรียนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สรุปได้ว่า กลุ่มผู้ร้องเรียน
เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในบริเวณพื้นที่ต�ำบลทรัพย์ทวีและต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตั้งแต่อดีต โดยเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยในทุ่งหญ้า
ตามธรรมชาติ ซึง่ ใช้พนื้ ทีใ่ นการเลีย้ งสัตว์คอ่ นข้างมาก ต่อมา เมือ่ ประมาณปลาย พ.ศ. ๒๕๖๐
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ ท�ำให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ
ขาดแคลนพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ โดยหน่วยงานของรัฐและชาวบ้าน
ผู้ปลูกสวนปาล์มในพื้นที่ดังกล่าว ท�ำให้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โค กระบือ ได้มกี ารร้องเรียนไปยังศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว แต่ไม่มคี วามคืบหน้า
แต่อย่างใด
ผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้มีหนังสือขอให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บริเวณพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ
ถึง ๒ ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่อย่างใด ประกอบกับ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นจ�ำนวนมาก มีหน่วยงานของรัฐ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ทีเ่ กีย่ วข้องหลายหน่วยงาน และเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของสือ่ มวลชนและสาธารณชน
ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนและประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงลงพืน้ ทีแ่ ละเป็นประธานในการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
ดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียน ณ อ�ำเภอบ้านนาเดิม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยผลการประชุมสรุปได้ว่า โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีได้รับอนุญาต
ให้ด�ำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์
ทุ่งปากขอ แปลงหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง ๓๐๙๗๗ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อที่ ๔,๑๔๓ ไร่ ๙๐ ตารางวา โดยเป็นพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ
๒,๓๐๐ ไร่ ด�ำเนินโครงการร่วมกับปศุสตั ว์จงั หวัดสุราษฎร์ธานีและประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งลักษณะโครงการเป็นการขุดลอกพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณน�้ำหลากบริเวณแม่น�้ำตาปี
ในฤดู ฝ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มพื้ น ที่ ก ารเกษตรและพื้ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในเขตพื้ น ที่
ต�ำบลทรัพย์ทวี อ�ำเภอบ้านนาเดิม เป็นการชะลอน�้ำเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเพาะพันธุ์
ปลาน�้ำจืด มีระบบประตูเปิด-ปิดเพื่อการรองรับและระบายน�้ำ  มีจุดพักสัตว์พร้อมแปลง
ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ แนวเขตโครงการใช้พื้นที่บางส่วนของเขตพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์
ทุ่งปากขอ ไม่ได้ด�ำเนินการทั้งแปลง โดยได้ร่นระยะแนวโครงการจากริมฝั่งแม่น�้ำตาปี
เข้ามาในพื้นที่แปลงที่ดินเป็นระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ตลอดแนวแม่น�้ำตาปี
จ�ำนวนประมาณกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรกลุ่มริมฝั่งแม่น�้ำได้ครอบครอง
เป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นที่ดินท�ำกิน
จากการส�ำรวจก�ำหนดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ทุ่งปากขอของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า พืน้ ทีบ่ างส่วนมีการบุกรุกครอบครองเพือ่ ท�ำการปลูกปาล์มน�ำ้ มัน เป็นการ
บุกรุกหลังจากมีการออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๙
คาดว่า มีการบุกรุกประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยอ�ำเภอบ้านนาเดิมได้ทำ� การกวดขัน
จับกุมผู้บุกรุกเป็นระยะจนเกิดเป็นปัญหากระทบกระทั่ง สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้บุกรุก
เรื่อยมา โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันได้กล่าวอ้างว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ มีการ
ออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวงไม่ตรงกับทะเบียนหวงห้ามเดิม พ.ศ. ๒๔๗๕ ท�ำให้เอกสาร
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ราชการแสดงว่ากลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันบุกรุกทีส่ าธารณะ มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และปัจจุบนั ได้ยนื่ เรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี โดยพลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องและอยู่ระหว่างการพิจารณา กลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันขอสงวนสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจนกว่าจะมีค�ำตัดสินชี้ขาดถึงสถานะที่ดิน
โดยขอให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ น�ำโค กระบือไปเลี้ยงในบริเวณอื่น
โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่เก็บกักน�้ำ  ป้องกันปัญหา
น�้ำท่วมและเก็บกักน�้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง และช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่เลี้ยงสัตว์
แบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยโครงการจัดให้มีพ้ืนที่ส�ำหรับเลี้ยงสัตว์ มีจุดพักสัตว์
พร้อมแปลงปลูกหญ้าอาหารสัตว์ไว้รองรับ มีการก่อสร้างบ้านปลา อีกทัง้ มีโครงการฝึกอาชีพ
อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกร แต่ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จึงท�ำให้สภาพที่ดินไม่เหมาะสมในการปลูกหญ้าส�ำหรับการเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับปัญหา
เรื่องการอ้างสิทธิและสถานะของที่ดินจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน อีกทั้ง ยังไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการบางรายการ โดยคาดว่าโครงการจะด�ำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ ๒ - ๓ ปี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจึงยังไม่อาจ
รับฟังได้วา่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั ิ
นอกเหนือหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามกฎหมายทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
แก่ผู้ร้องเรียน ดังนั้น ปัญหาตามค�ำร้องเรียนในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา
๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
อนึ่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
โค กระบือ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยการแก้ปัญหาเร่งด่วนในเบื้องต้น และแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
ในระยะยาว ดังนี้
(๑) การแก้ปัญหาเร่งด่วนในเบื้องต้น โดยขอให้นายอ�ำเภอบ้านนาเดิมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการดังนี้
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(๑.๑) เป็นคนกลางในการหารือร่วมกันระหว่างตัวแทนกลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ ง
โค กระบือ กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน ในการท�ำข้อตกลงการใช้ประโยชน์พื้นที่
สาธารณประโยชน์ทุ่งปากขอร่วมกันเพื่อป้องกันหรือลดความขัดแย้ง ในระหว่างการแก้ไข
ปัญหาแบบยั่งยืนในระยะยาวยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่บรรลุผล
(๑.๒) จัดหาพืน้ ทีว่ า่ งส�ำหรับเลีย้ งสัตว์ในบริเวณทีส่ าธารณประโยชน์ทงุ่ ปากขอ
เพื่อมีแปลงหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์รองรับการเลี้ยงโค กระบือ ของเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่ใน
ปัจจุบัน
(๑.๓) ด�ำเนินการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทุ่งปากขอ
เพื่อปลูกปาล์มน�้ำมันหรือเพื่อการอื่นใดเพิ่มเติม
(๑.๔) ก� ำ หนดมาตรการรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และขอความร่ ว มมื อ
กลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ ป ลู ก ปาล์ ม น�้ ำ มั น ให้ ร ะมั ด ระวั ง การใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด หญ้ า หรื อ วั ช พื ช
ในสวนปาล์ม เพื่อป้องกันมิให้สารเคมีไหลลงสู่แหล่งน�้ำโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอและ
แหล่งน�้ำสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและประชากรสัตว์
ในแหล่งน�้ำดังกล่าวในระยะยาว
(๒) การแก้ปัญหาแบบยั่งยืนในระยะยาว โดยขอให้
(๒.๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือของส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานีและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดท�ำแผนพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการเลีย้ ง
โค กระบือ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งปากขอ
และพื้นที่แก้มลิงแบบบูรณาการอย่างครบวงจร เพื่อกลุ่มเกษตรกรจะได้ประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อาทิ การจัดสร้าง
แปลงปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ การพัฒนาพันธุ์ การป้องกันโรค การสร้างคอกพักสัตว์
โรงเก็บหญ้าแห้ง การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ อย่างเป็นทางการหรือพัฒนา
ไปสู่การจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อหน่วยงานราชการจะได้น�ำงบประมาณและ
ความช่วยเหลือมาให้ได้ ฯลฯ ซึ่งการจัดท�ำแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง
โค กระบือ ดังกล่าว ในเบื้องต้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจัดท�ำเป็นแผนงานโครงการขอรับ
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การสนับสนุนงบประมาณ และความรูท้ างด้านเทคนิควิชาการจากงบประมาณพัฒนาจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลางหรือสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนอ�ำเภอบ้านนาเดิมในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ
ในการส่งเสริมหรือสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพหลัก (อาชีพการประมง) หรือ
สร้างรายได้เสริมจากอาชีพประมงและความรู้ด้านเทคนิควิชาการให้แก่ กลุ่มเกษตรกร
ผูเ้ ลีย้ งโค กระบือ โดยจัดท�ำเป็นแผนงาน/โครงการระยะสัน้ และระยะยาว ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากงบประมาณพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานส่วนกลาง หรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
(๒.๓) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ภาพพื้นที่บริเวณโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ
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การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล

เรื่องที่

๑๒

การขอเข้าดูกระดาษค�ำตอบในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้เข้าทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ จ�ำนวน ๙๓ ราย ว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทส.) ได้ด�ำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศผลในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ การทดสอบความถนัดทัว่ ไป
(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่
๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประกาศผลสอบในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และ
การทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
และประกาศผลสอบในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ต่อมาทางสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เรื่อง เลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษค�ำตอบในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
และการทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
โดยประกาศดังกล่าวสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ้างเหตุ
ในเรื่องการป้องกันในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้
การออกประกาศเพือ่ เลือ่ นการให้ดกู ระดาษค�ำตอบฉบับดังกล่าวส่งผลให้ผทู้ มี่ คี วามประสงค์
จะเข้าดูกระดาษค�ำตอบของตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลคะแนนที่รับ ไม่สามารถ
เข้าตรวจสอบได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการน�ำผลคะแนนไปใช้ในการยืน่ เพือ่ สมัครเข้าศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้
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ทัง้ นี้ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า เรือ่ งร้องเรียน
ในกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
ผลคะแนนจากการเข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเร่งด่วน
ที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อระยะเวลาในการที่ผู้ร้องเรียนจะได้น�ำผลคะแนน
จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติดงั กล่าวไปใช้ในการยืน่ เพือ่ สมัครเข้าศึกษาต่อสถาบัน
อุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนัน้ ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้ประสานงานให้มกี ารประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและ
แนวทางการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนในกรณีนี้สาเหตุเกิดจากความไม่มั่นใจ
ในระบบสารสนเทศทีน่ ำ� มาใช้ในการตรวจและประมวลผลคะแนน จึงมีความประสงค์จะเข้า
ตรวจทานผลคะแนนของตนเองด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลคะแนนที่จะยื่น
ส�ำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ในรอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน
(Admission 1) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ รอบที่ ๔ รับกลางร่วมกัน
(Admission 2) ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และรอบที่ ๕ รับตรงอิสระ
ระหว่างวันที่ ๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และถึงแม้ว่าการประกาศเลื่อนการให้บริการขอดู
กระดาษค�ำตอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีสาเหตุจาก
การทีป่ ระเทศไทยอยูใ่ นสถานการณ์ทไี่ ม่ปกติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวก็ตาม แต่เพื่อให้ สทศ. ที่จะต้องมีการจัดบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อการปฏิบตั งิ านของ สทศ. ทีม่ ตี อ่ สาธารณะ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
จึงอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้ ดังนี้
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(๑) ให้ สทศ. ด�ำเนินการจัดท�ำ
รายงานพร้อมความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการเพือ่ ขอความเห็นชอบ
ให้ สทศ. จัดให้ผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้รบั สิทธิเข้าดูกระดาษ
ค�ำตอบตามข้อ ๑๖ ของข้อบังคับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ ขอให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ร้องเรียนจะน�ำผลคะแนนดังกล่าว
ไปยื่นส�ำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และพิจารณา
ก�ำหนดและด�ำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ตามที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
(๒) ให้ สทศ. ด�ำเนินการจัดให้มีกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นต่อการด�ำเนินการ
จัดการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรูค้ วามสามารถและการสอบวัดมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ แก่สาธารณะและผู้รับบริการ และในปีต่อไปขอให้ สทศ. ได้มีการ
ทบทวนและจั ด เตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ในส่ ว นแผนการรองรั บ ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
ดังเช่นในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และการพัฒนา
ระบบให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจทานกระดาษค�ำตอบด้วยตนเองผ่านรูปแบบอื่น ๆ เช่น
การน�ำระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบ
ต่อมา ภายหลังจากทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินได้มขี อ้ เสนอแนะไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แล้ว หน่วยงานของรัฐทัง้ สอง
หน่วยงานได้พิจารณาน�ำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวไปด�ำเนินการโดยได้
จัดให้กลุ่มผู้ร้องเรียน จ�ำนวน ๙๓ ราย เข้าดูกระดาษเข้าตอบของตนเอง ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่รัฐบาลและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ จากกรณีเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ ในการด�ำเนิน
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ภารกิจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ อ าศั ย แนวทางโดยค� ำ นึ ง ทั้ ง ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ข องประชาชนตามกฎหมายที่ รั บ รองไว้
หลักความต่อเนื่องของการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งนโยบายและ
มาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกอบการมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับผูต้ รวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
ดังกล่าวเป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การท�ำงานของหน่วยงานของรัฐเกิด
ความเชื่อมั่นต่อประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องที่

๑๓

การน�ำที่ดินของผู้ร้องเรียน ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่สงวนของกรมทางหลวง อันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมทางหลวงจะท�ำถนนบริเวณหน้าที่ดินของผู้ร้องเรียน จึงขอใช้
ที่ดินของผู้ร้องเรียนในการวางวัสดุ จอดพักเครื่องจักร และก่อสร้างเพิงที่พักคนงาน ซึ่งได้
ใช้ที่ดินเป็นเวลาประมาณ ๒ ปี จึงได้รื้อถอนเพิงพักออกไปจากที่ดินและไม่เคยกลับเข้ามา
ใช้อีก ต่อมา กรมทางหลวงได้จัดท�ำทะเบียนแสดงที่ดินนอกเขตทางหลวง (แบบ ด.๑)
ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ทางราชการได้ท�ำการเดินส�ำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยท�ำการส�ำรวจ
และสอบสวนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พิพาทของผู้ร้องเรียนและได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องเรียน
ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาเมื่อผู้ร้องเรียน ทราบว่า กรมทางหลวงได้จัดท�ำทะเบียนแสดงที่ดิน
นอกเขตทางหลวง (แบบ ด.๑) ระบุว่า ที่ดินพิพาทได้รับการอุทิศจากผู้ร้องเรียน ทั้งที่
ผู้ร้องเรียนไม่เคยอุทิศให้แต่อย่างใด จึงได้มีหนังสือขอคืนที่ดินดังกล่าว แต่กรมทางหลวง
แจ้งว่า ทีด่ นิ ดังกล่าวได้ตกเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินแล้ว การกลับเข้าครอบครองหรือ
ออกเอกสารสิทธิในภายหลังก็ไม่ท�ำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อุทิศเป็นของผู้ร้องเรียนได้อีก
ผู้ร้องเรียนจึงได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีขอคืนที่ดินที่ผู้ร้องเรียน
อนุญาตกรมทางหลวงให้เข้าใช้ทดี่ นิ ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มคี ำ� วินจิ ฉัยโดยมีขอ้ เสนอแนะ
ให้กรมทางหลวงยกเลิกทะเบียนแสดงทีด่ นิ นอกเขตทางหลวงได้รบั อุทศิ หรือซือ้ หรือสงวน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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หรือขึน้ ทะเบียนไว้ใช้ประโยชน์ของกรมทางหลวง แต่กรมทางหลวงแจ้งว่า ทีด่ นิ แปลงพิพาท
ได้ตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรมทางหลวงไม่สามารถคืนให้กับผู้ร้องเรียนได้
เนื่องจากกรมทางหลวงได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ที่ดินจึงเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน และกรมทางหลวงได้นำ� ทีด่ นิ ของผูร้ อ้ งเรียนไปขึน้ ทะเบียนเป็นทีส่ งวนนอกเขตทาง
ตามแบบ ด.๑ แล้ว แม้จะไม่ได้ใช้อีก ก็ไม่ท�ำให้สถานะของที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ที่ดิน
ดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กรมทางหลวงจึงไม่สามารถด�ำเนินการตามค�ำวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดินได้ อันเป็นเหตุ
ให้เกิดการร้องเรียนในครั้งนี้
ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้เชิญผูแ้ ทนจากกรมทางหลวง และผูแ้ ทนจากกรมธนารักษ์
มาประชุมหารือเพือ่ แก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน สรุปว่า กรณีทดี่ นิ พิพาททีผ่ รู้ อ้ งเรียนอนุญาตให้
กรมทางหลวงใช้ในการก่อสร้างทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราวและกองวัสดุอปุ กรณ์ ถือเป็นสิง่ อืน่ อันเป็น
อุปกรณ์งานทาง บรรดาที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชน์ของกรมทางหลวง
ซึ่ ง กรมธนารั ก ษ์ แ ละกรมทางหลวงมี แ นวปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั น โดยไม่ ถื อ ว่ า เป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ
ตามบันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๓๘/๒๕๕๐ เรื่องสถานะของ
ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในราชการกรมทางหลวงประกอบกับการขึน้ ทะเบียนแสดงทีด่ นิ นอกเขตทางหลวง
(แบบ ด.๑) ของทีด่ นิ พิพาทใน พ.ศ. ๒๕๒๙ นัน้ เป็นเพียงทะเบียนภายในของกรมทางหลวง
เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการภายในเท่านั้น ที่ดินพิพาทมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่
ราชพัสดุแต่อย่างใด กรณีกรมทางหลวงมีความเห็นว่า การทีผ่ รู้ อ้ งเรียนยินยอมให้เข้าใช้พนื้ ที่
เป็นการอุทิศที่ดินให้แก่กรมทางหลวงใช้เพื่อประโยชน์ของราชการโดยไม่มีเงื่อนไข มีผล
ท�ำให้ทดี่ นิ พิพาทมีสภาพเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททรัพย์สนิ ใช้เพือ่ ประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะนัน้ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ งเสร็จที่ ๔๗/๒๕๕๘
การมีสภาพเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินจะต้องมีองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ ทรัพย์นนั้
ต้องเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน และจะต้องใช้เพือ่ สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพือ่ ประโยชน์
ร่วมกัน หากไม่ครบทั้งสองประการ ทรัพย์สินนั้นไม่ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ กรณีนี้ผู้ร้องเรียนอนุญาตให้
กรมทางหลวงใช้ในการก่อสร้างที่พักอาศัยและกองวัสดุอุปกรณ์ชั่วคราว เมื่อใช้เสร็จได้มี
การรื้อถอนออกไปแล้ว มิได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
จึงไม่อาจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้
และเมื่อพิจารณาตามหลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาลในองค์กรตามระเบียบ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการสร้ า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วนั้น การที่กรมทางหลวงเห็นว่า การให้ใช้ที่ดินดังกล่าวถือเป็นการอุทิศ
ที่ดินมีผลท�ำให้ที่ดินกลายเป็นที่สาธารณะ ท�ำให้ไม่สามารถคืนที่ดินให้แก่ผู้ร้องเรียนได้นั้น
จึงไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความคุม้ ค่า เนือ่ งจากผูร้ อ้ งเรียน
มีความประสงค์ให้กรมทางหลวงใช้ที่ดินพิพาทเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน
เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น มิได้เจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
แต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อกรมทางหลวงใช้ที่ดินพิพาทเสร็จแล้ว ได้มีการขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ออกไปจากทีด่ นิ และมิได้มกี ารใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ นัน้ อีก มีแต่เพียงผูร้ อ้ งเรียน
และครอบครัวเท่านั้นที่เข้าอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
รวมถึงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีโครงการเดินส�ำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งต�ำบล
ซึ่งศูนย์อ�ำนวยการเดินส�ำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดมีหนังสือไปยังแขวงการทางจังหวัด
เพือ่ ระวังชีแ้ นวเขตและรับรองเขตทีด่ นิ แล้ว และแขวงการทางจังหวัดได้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนในการ
ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินแล้ว แต่กลับไม่มีการโต้แย้งคัดค้านการสอบสวน
สิทธิดังกล่าว ท�ำให้ผู้ร้องเรียนสามารถออกโฉนดที่ดินในบริเวณพื้นที่พิพาทได้เต็มแปลง
ดังนัน้ เมือ่ กรมทางหลวงมิได้มกี ารเข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้ร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีค�ำวินิจฉัยและมีข้อเสนอแนะให้กรมทางหลวง
เพิกถอนการขึน้ ทะเบียนแสดงทีด่ นิ นอกเขตทางหลวง (แบบ ด.๑) เพือ่ ให้ผรู้ อ้ งเรียนสามารถ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้ต่อไป

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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เรื่องที่

๑๔

ความผิดปกติจากการเข้ารับการผ่าตัด
ผู้ร้องเรียนร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง
กรณีผู้ร้องเรียนเข้ารับการผ่าตัดริดสีดวงทวารที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังการผ่าตัด
เกิดความผิดปกติท�ำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหายและไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ ต่อมาผูร้ อ้ งเรียนและโรงพยาบาลท�ำบันทึกข้อตกลงจ�ำนวน ๒ ฉบับ โดยโรงพยาบาล
ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินรวม ๘๐,๐๐๐ บาท และโรงพยาบาลปฏิเสธ
ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ร้องเรียนอีก แต่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้โรงพยาบาลรับผิดชอบจ่ายเงิน
เยียวยาความเสียหายจนกว่าการรักษาจะเสร็จสิ้น
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาวินิจฉัยว่า การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคที่ได้
กระท�ำโดยแพทย์เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทั่วไปในการให้บริการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย ไม่ใช่การกระท�ำทีเ่ กิดจากการใช้อำ� นาจทางปกครองตามกฎหมาย
ประกอบกับกรณีทผี่ ปู้ ระกันตนได้รบั ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ยอ่ มมีสทิ ธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน
ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ โดยกรณีความเสียหายสัมพันธ์
กับการรักษาพยาบาลเพียงส่วนน้อย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องต้องใช้เวลาและ
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาหรือฟืน้ ฟู ก�ำหนดให้จา่ ยเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นจ�ำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
การพิจารณาของโรงพยาบาลก�ำหนดค่าเสียหายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
นั้น โรงพยาบาลใช้หลักเกณฑ์ตามสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ซึ่งกรณีนี้ตามบันทึก
ข้อตกลงทั้ง ๒ ฉบับ โรงพยาบาลได้ก�ำหนดค่าเสียหายโดยเทียบเคียงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว นอกจากนี้ โรงพยาบาลไม่สามารถมอบเงินเพิม่ เติมให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนได้ เนือ่ งจาก
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ที่ต้องดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกสิทธิ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสิทธิบัตรประกันสุขภาพ งบประมาณที่ได้มาจากงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุข
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จัดสรรให้ ทั้งนี้ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลจะให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผน
การรักษาโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องช�ำระเงินส่วนเกินสิทธิประกันสังคม กรณีเข้านอนพักรักษา
ในโรงพยาบาลจัดให้ผู้ร้องเรียนเข้ารักษาตัวในห้องพิเศษ โดยไม่ต้องช�ำระค่าห้องส่วนเกิน
จนกว่ า จะเสร็ จ สิ้ น การรั ก ษาที่ โรงพยาบาล ดั ง นั้ น ปั ญ หาตามค� ำ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งนี้
จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึง่ ก�ำหนดเรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่รบั ไว้พจิ ารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีการยืน่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น
ให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ นั้น ผู้ร้องเรียน
โดยโรงพยาบาลได้ส่งค�ำขอให้ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดแล้ว แต่เนื่องจากขณะนั้น
การรักษาพยาบาลยังไม่เสร็จสิ้น จึงยังไม่สามารถสรุปผลการรักษาและเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องส่งให้ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้ แต่ปัจจุบันการรักษาอยู่ในขั้นตอน
การติดตามอาการ ประกอบกับผูร้ อ้ งเรียนได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น
ต่อส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามกระบวนการ
อนึง่ เพือ่ เป็นการป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนกรณีเช่นนีข้ นึ้ อีก ผูต้ รวจการแผ่นดิน
จึงเสนอแนะให้โรงพยาบาลก�ำชับแพทย์และพยาบาลใช้ความระมัดระวังในการรักษาพยาบาล
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วยและต่อรัฐในการต้องจ่ายเงินเยียวยาความเสียหาย
นอกจากนี้ ขอให้โรงพยาบาลดูแลรักษาและให้ความช่วยเหลือผูร้ อ้ งเรียนตามสมควรจนกว่า
การรักษาพยาบาลจะเสร็จสิน้ ส�ำหรับกรณีการยืน่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม นั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีข้อเสนอแนะให้โรงพยาบาลจัดท�ำสรุปการรักษาพยาบาลของผู้ร้องเรียน และรวบรวม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจัดส่งให้ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด และมีข้อเสนอแนะให้
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเร่งรัดด�ำเนินการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้
ผู้ร้องเรียนตามสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
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ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มหี นังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ ผผ ๑๐/๑๘๓๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๓ แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดทราบ
และด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ต่อมา ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
แจ้ ง ผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น สรุ ป ว่ า เมื่ อ วั น ที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้ประสานผู้ร้องเรียนให้ยื่นแบบ
การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล
และเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ หน่วยที่ ๔ ต่อมาเมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฯ หน่วยที่ ๔ มีมติครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ พิจารณาจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นให้ผรู้ อ้ งเรียนเป็นเงินจ�ำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน)
และเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้รับเรื่องคืนจาก
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ด�ำเนินการ
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติคณะกรรมการฯ หน่วยที่ ๔ จ�ำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน) ให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนเรียบร้อยแล้ว และเมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบส�ำนวนประสานผู้ร้องเรียน ได้รบั แจ้งว่า ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ได้โอนเงินให้ผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว และผู้ร้องเรียนขอขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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เรื่องที่

๑๕

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผูร้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีไม่ดำ� เนินการจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุให้แก่ผู้ร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน
โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องเรียนได้ย้ายภูมิล�ำเนาออกจากทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
และต่อมาผู้ร้องเรียนได้ย้ายภูมิล�ำเนาไปยังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยผูร้ อ้ งเรียนมิได้ลงทะเบียนเพือ่ ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตอ่ ส�ำนักงาน
เขตจตุจักรและส�ำนักงานเขตพระนครนับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปี
นั้น ๆ ท�ำให้ผู้ร้องเรียนไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับส�ำนักงานเขตจตุจักรและ
ส�ำนักงานเขตพระนครตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ ประกอบกับ
ผู้ร้องเรียนได้ย้ายภูมิล�ำเนาออกจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลนครเชียงใหม่จนถึง
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เดือนกันยายน ๒๕๕๘) และไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุจากเทศบาลนครเชียงใหม่หลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ เนือ่ งจากผูร้ อ้ งเรียน
ไม่มภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว สิทธิในการรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุจงึ ได้
สิ้นสุดลงตามข้อ ๑๔ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องจากผู้ร้องเรียนได้ย้ายภูมิล�ำเนาไปยังเขตพระนคร เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
แต่ผู้ร้องเรียนมิได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อส�ำนักงานเขตพระนคร
ตัง้ แต่วนั ทีย่ า้ ยแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนนั้ ๆ ผูร้ อ้ งเรียนจึงไม่มสี ทิ ธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุกบั ส�ำนักงานเขตพระนครตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตัง้ แต่เดือนมกราคม
๒๕๖๓ เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางได้ท�ำหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ
ผ่ า นระบบบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ตามโครงการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
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สวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งการ
ด�ำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยกรมบัญชีกลางจะมีการตรวจสอบข้อมูลสถานะ
การมีชวี ติ อยูแ่ ละสถานะการอยูอ่ าศัยในภูมลิ ำ� เนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีจ่ า่ ยเงิน
เบี้ยยังชีพ ซึ่งกรณีของผู้ร้องเรียน ผลการตรวจสอบของกรมการปกครองขึ้นสถานะ
ย้ายภูมิล�ำเนา/ข้อมูลพื้นที่ไม่ตรงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงส่งผลให้
กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ร้องเรียนได้ แต่ต่อมาเมื่อวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผูร้ อ้ งเรียนได้ลงทะเบียนเพือ่ ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตอ่ ส�ำนักงาน
เขตพระนคร ผู้ร้องเรียนจึงมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากส�ำนักงานเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่
ส�ำนักงานเขตจตุจักร และส�ำนักงานเขตพระนคร ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมลิ ำ� เนาของผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ ๖๐ ปีบริบรู ณ์
ขึ้นไปอย่างเคร่งครัด โดยให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีผู้สูงอายุ
ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แจ้งย้ายออกและย้ายเข้า ประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือหรือ
ลายลักษณ์อักษรต่อผู้ย้ายที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีย่ า้ ยเข้า ตัง้ แต่วนั ทีย่ า้ ยแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน
ของปีนั้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือน
กันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิล�ำเนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะ
ด�ำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคมปีงบประมาณถัดไป
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๑๖

น�ำส่งหมายเรียกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้น�ำส่ง
หมายเรียกผู้ต้องหาไปยังสถานที่ท�ำงานของผู้ต้องหา โดยน�ำส่งให้แก่พนักงานของบริษัท
ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ภริยา หรือญาติของผู้ร้องเรียนเพื่อให้น�ำส่งต่อให้แก่ผู้ต้องหา
อันเป็นการส่งหมายเรียกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอบสวนด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ซึง่ จากการประสานงานกับทางหน่วยงานของรัฐปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจได้นำ� ส่งหมายเรียกผูต้ อ้ งหาไปยังภูมลิ ำ� เนา และสถานทีท่ ำ� งานของผูต้ อ้ งหา โดยน�ำส่ง
ให้แก่พนักงานของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ภริยา หรือญาติของผู้ร้องเรียนเพื่อให้
น�ำส่งต่อให้แก่ผู้ต้องหา เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปภายในสถานที่ท�ำงานของผู้ต้องหา
โดยหมายเรียกดังกล่าว บรรจุอยู่ในซองปิดผนึก หน้าซองระบุเพียงชื่อผู้ต้องหา มิได้ระบุว่า
เอกสารภายในคือหมายเรียกผู้ต้องหา รวมถึงผู้ต้องหาเป็นผู้ได้รับและเปิดซองที่ยังปิดผนึก
ด้วยตนเอง อันเป็นกรณีที่ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่ชัดแจ้งว่า เป็นการส่งหมายเรียกโดยมี
เจตนากลั่นแกล้งผู้ต้องหาให้ได้รับความเสียหายแต่ประการใด ประกอบกับผู้ร้องเรียนมิได้
มีเจตนาร้องเรียนให้ผู้ใดได้รับโทษหรือถูกด�ำเนินคดี
ผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาเห็นว่า เนือ่ งจากเป็นการส่งหมายเรียกผูต้ อ้ งหาให้แก่
บุคคลที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการ
ต�ำรวจเกีย่ วกับคดี จึงยุตเิ รือ่ งร้องเรียนดังกล่าว โดยมีขอ้ เสนอแนะให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ก�ำชับและแจ้งเวียน กรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรือ่ งหมายเรียกผูต้ อ้ งหา ไปยังหน่วยงาน
ในสังกัดของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้ก�ำชับพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ที่เกี่ยวข้องในการส่งหมายเรียกผู้ต้องหา ให้ส่งหมายเรียกผู้ต้องหาให้เป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับ
การส่งหมายเรียกผู้ต้องหาโดยเคร่งครัดต่อไป ต่อมาส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้รายงาน
ผลการด�ำเนินการดังกล่าวให้ผตู้ รวจการแผ่นดินทราบว่า ได้แจ้งไปยังกองบัญชาการต�ำรวจ
สอบสวนกลาง กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล และกองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๑ ถึง
ภาค ๙ ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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การขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณหาดเฉวง อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ�ำนวนกว่า ๗๘ ราย ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหมดอายุ และไม่สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เพราะหน่วยงานราชการน�ำปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การก่อสร้างโรงแรมทับทางสาธารณะที่ปรากฏในผังระวางที่ดินดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไข
ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาตามเรื่องร้องเรียนนี้หากไม่ได้รับ
การตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างรวมถึง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาพลักษณณ์ที่ดีทางด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว ซึง่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
หน่วยงานราชการได้ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจทีต่ งั้ โรงแรมบริเวณต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่ามีถนน
สาธารณะ กว้างประมาณ ๓ - ๔ เมตร พาดผ่านพืน้ ทีโ่ ครงการตามแบบแปลนแผนผังทีเ่ สนอ
ได้แสดงโครงข่ายของถนนสาธารณะในบริเวณโดยรอบและเห็นว่ามีประเด็นเกี่ยวข้อง
กับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะจึงได้รายงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนั้นมีผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่หาดเฉวงได้ยื่นค�ำขออนุญาตประกอบกิจการหรือขอต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมหลายราย และคาดว่าน่าจะมีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ทับทางสาธารณะดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เกีย่ วกับทางเดินเท้าระหว่างครัวเรือนบริเวณหาดเฉวง ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ จากการตรวจสอบพบว่าทีด่ นิ บริเวณดังกล่าวไม่ปรากฏเอกสารหลักฐาน
ประวัติการอุทิศที่ดินหรือรับอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณะ แต่ปรากฏเอกสารหลักฐาน
164

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 164

6/3/2564 BE 09:32

ระบุว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นทางสาธารณะตามรูประวางแผนที่ของหน่วยงานราชการ
และจากการตรวจสอบระวางรูปถ่ายทางอากาศปรากฏว่า พบแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีบางบริเวณแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ขาดหายไป แต่เมือ่ มี
การออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ บางแปลงไม่ได้มกี ารกันทางสาธารณประโยชน์ ท�ำให้แนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ขาดหายไปบางส่วน และจากการตรวจสอบไม่ปรากฏข้อมูลทางสาธารณะ
หาดเฉวงอยู่ในข้อมูลทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์อ�ำเภอเกาะสมุยแต่อย่างใด จึงได้
ด�ำเนินการสอบรังวัดสอบเขตทีด่ นิ พบว่า ปัจจุบนั เส้นทางเดิมไม่มสี ภาพความเป็นทางหลงเหลือ
ให้ตรวจสอบได้อกี ซึง่ สอดคล้องกับการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของชุดตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพภาค ๔ ที่ชี้ให้เห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปเป็นที่
แน่ชัดหรือเป็นที่ยุติ หรือมีการรับรองจากหน่วยงานของรัฐแห่งใด เห็นสมควรด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหา ซึง่ ระหว่างทีด่ ำ� เนินการตรวจสอบนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอให้ชะลอการน�ำเรือ่ ง
การขออนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตในพื้นที่หาดเฉวงออกไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหา
เรื่องทางสาธารณะแล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณหาดเฉวง
ซึ่งเดิมเคยได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมาตลอด ๓๐ ปี ปัจจุบันกลายเป็น
โรงแรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ตัวแทนผู้ประกอบการต่างประเทศขาด
ความเชื่อมั่น ไม่สามารถส่งลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวมาพักกับทางโรงแรมได้ เนื่องจาก
ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งรัดประสานกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วจึงอาศัย
อ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) ประกอบมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) กรณีจงั หวัดสุราษฎร์ธานีชะลอการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม โดยกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับ
ทางสาธารณประโยชน์นนั้ พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มบี ทบัญญัตกิ ฎหมายใด
ให้อ�ำนาจจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถชะลอการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการบริเวณหาดเฉวง ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย ได้ อีกทั้ง
ยังไม่มีเหตุส�ำคัญอย่างอื่น ๆ ที่ปรากฏชัด ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สมควรประกอบธุรกิจ
โรงแรมต่อไป และเมื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ยื่นค�ำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ให้ถอื ว่าผูย้ นื่ ค�ำขออยูใ่ นฐานะผูร้ บั ใบอนุญาตจนกว่าจะมีคำ� สัง่ ถึงทีส่ ดุ ไม่อนุญาตให้ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๕๓ และข้ อ พิ พ าทเรื่ อ งทางสาธารณประโยชน์ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ข ้ อ ยุ ติ ต ามกระบวนการ
ทางกฎหมายและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม สามารถพิจารณาแยกออก
จากกันได้ อีกทัง้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้อง
ปิดกิจการหรือต้องเลิกจ้างแรงงาน หากผู้ประกอบการไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
อาจส่งผลกระทบต่อการขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมของลูกจ้างกรณีว่างงาน
หรือการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกอบการ ตลอดจนสิทธิการขอรับมาตรการ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐ ดังนัน้ เพือ่ มิให้เป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ และบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นค�ำขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมบริเวณ
หาดเฉวง ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จึงขอให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีด�ำเนินการต่อ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดเฉวง ต�ำบลบ่อผุด
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รบั แจ้งค�ำวินจิ ฉัย
และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๒) กรณีทางสาธารณประโยชน์ที่พิพาทบริเวณหาดเฉวง จากการตรวจสอบ
ระวางแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศพบว่าทางสาธารณประโยชน์ดงั กล่าวเคยมีอยูจ่ ริง ซึง่ ในอดีต
หน่วยราชการและราษฎรบริเวณหาดเฉวงมีเจตนารมณ์แลกเปลี่ยนทางสาธารณประโยชน์
เดิมไปใช้ทางสาธารณประโยชน์เส้นใหม่ที่ราษฎรยกให้ แต่การบริจาคสละที่ดินเพื่อใช้เป็น
ทางสาธารณประโยชน์นี้ไม่ได้ระบุเงื่อนไขไว้ ส่งผลให้แม้ว่าจะมีการตกลงแลกเปลี่ยน
หรือมีสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมทับทางสาธารณประโยชน์เดิมในประเด็นตามค�ำร้องเรียนนี้
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หรือทางดังกล่าวจะไม่มกี ารใช้งานจนไม่มสี ภาพความเป็นทางสาธารณประโยชน์หลงเหลือ
ให้ตรวจสอบได้แล้วก็ตาม ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวก็ยังเป็นทางสาธารณะและเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้พลเมืองจะได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือ
ทีด่ นิ นัน้ ได้เปลีย่ นสภาพไปจากการเป็นทีด่ นิ ส�ำหรับพลเมืองใช้รว่ มกันแล้ว ก็ไม่ทำ� ให้สภาพ
ความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันสิ้นไป ซึ่งหากทางราชการ
และราษฎรมีความประสงค์ให้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นที่ดิน
ส� ำ หรั บ พลเมื อ งใช้ ร ่ ว มกั น จะต้ อ งด� ำ เนิ น การถอนสภาพหรื อ โอนไปตามมาตรา ๘
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่องพิพาททางสาธารณประโยชน์
ในบริเวณหาดเฉวง ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจอันดีต่อราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ด�ำเนินการให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษา
และคุม้ ครองป้องกันทีด่ นิ ทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน ตามพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๗)
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่
ตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล�้ำทางสาธารณประโยชน์
การจดทะเบียนแลกเปลีย่ นทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือการถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้น ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในขณะนี้อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความเสียหายต่อประชาชนเกินสมควร จึงขอให้
กระทรวงมหาดไทยขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินและให้ผู้ประกอบการในพื้นที่พิพาทเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวิธีการและอัตราที่ก�ำหนดไว้ในบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ และให้รายงานผลการด�ำเนินการ
ในเบื้องต้น ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับค�ำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค

เรื่องที่

๑๘

การบริหารจัดการน�้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น ๔๒ เรื่อง กรณีการประปา
ส่วนภูมภิ าค สาขารังสิต (ชัน้ พิเศษ) บริหารจัดการน�ำ้ ประปาโดยไม่มปี ระสิทธิภาพ โดยสรุป
ปัญหาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑. น�ำ้ ประปาไหลอ่อน น�ำ้ ประปาไม่ไหล และหยุดการจ่ายน�ำ้ บ่อยครัง้ ในบางครัง้
มีการหยุดจ่ายน�้ำนานเกินกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้ และหน่วยงานขาดการชี้แจงถึงสาเหตุให้
ผู้ร้องเรียนทราบ ท่อน�้ำประปาแตกบ่อย ขาดการบ�ำรุงซ่อมแซม อ้างว่างบประมาณ
ไม่เพียงพอ มีการเลื่อนเวลาซ่อมแซมหลายครั้ง และใช้เวลาในการซ่อมแซมหลายวัน
๒. ขาดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากกรณีการหยุดให้บริการการจ่าย
น�้ำประปา
๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัญหาการส่งน�ำ้ ประปาล่วงหน้า แจ้งข้อมูล
ล่าช้า ช่องทางประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนไม่สามารถส�ำรอง
น�้ำประปาไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเมื่ อ วั น ที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินลงพืน้ ทีแ่ ละประชุมหารือ
ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ซึ่งสาเหตุของปัญหาเกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ (๑) อุบตั เิ หตุทางถนนและการสัญจรของรถบรรทุก เนือ่ งจากมีการวางท่อประปา
เลียบคลองด้านข้างของถนน ซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและอาจมีรถยนต์
ตกลงไปในคลอง ส่งผลให้ท่อประปาได้รับความเสียหาย ซึ่งท่อประปาที่ใช้ในปัจจุบันเป็น
ท่อเหล็กทีม่ อี ายุการใช้งานมากว่า ๑๐ ปี ท�ำให้เกิดปัญหาท่อประปาแตกและรัว่ (๒) ปัญหา
ทีเ่ กิดจากการก่อสร้างของส่วนราชการและเอกชนทีส่ ง่ ผลกระทบท�ำให้ทอ่ ประปาช�ำรุดเสียหาย
เช่น การวางท่อระบายน�้ำ การติดตั้งเสาไฟฟ้า (๓) ปัญหาน�้ำประปามีไม่เพียงพอ ท�ำให้เกิด
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ปัญหาน�ำ้ ประปาไหลอ่อน ซึง่ เป็นผลมาจาก
การที่ ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ก ารประปา
ส่วนภูมภิ าค สาขารังสิต (ชัน้ พิเศษ) มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
จ� ำ นวนผู ้ ข อใช้ น�้ ำ ประปาเพิ่ ม ขึ้ น ปี ล ะ
ประมาณ ๕,๐๐๐ ราย และแม้การประปา
ส่วนภูมภิ าคจะได้อนุมตั โิ ครงการตามแผน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อน�ำน�้ำจากแม่น�้ำเจ้าพระยามาผลิตเป็นน�้ำประปา
และให้บริการประชาชนก็ตาม แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าว
เนื่ อ งจากมีข ้อติด ขัด ในเรื่องกระบวนการจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งเป็นสถานีผ ลิตน�้ำประปา
(๔) ปัญหาในการด�ำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมท่อประปาทีท่ ำ� ให้เกินระยะเวลาตามทีไ่ ด้แจ้ง
ประชาชนล่วงหน้านั้น มีหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่ด�ำเนินการ
ซ่อมแซมท่อประปา เช่น มีน�้ำใต้ดิน ความไม่พร้อมของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมท่อประปา หรือการที่หน่วยงานได้มีการเทปูนซีเมนต์ทับท่อประปา (๕) ปัญหา
เกีย่ วกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและการประชาสัมพันธ์พบปัญหาเรือ่ งท่อประปา
ช�ำรุดเสียหายและระบบแรงดันน�ำ้ มีไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน รวมถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในเรื่องงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งเป็นสถานีผลิตน�้ำประปา
เป็นต้น
ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนร่วมกับผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อ�ำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ผู้จัดการการประปา
ส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนผู้ร้องเรียนที่ได้
รับความเดือดร้อนเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สรุปผลการประชุมพิจารณาได้ว่า
๑. การประปาส่วนภูมภิ าคเขต ๒ ได้ดำ� เนินการแก้ไขแบบแปลนและแนบแบบแสดง
รูปตัดเพิ่มเติมโครงการวางท่อเสริมแรงดันในระบบท่อจ่ายน�้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ส่งให้กรมทางหลวง และต่อมาผู้อ�ำนวยการทางหลวงแผ่นดิน
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ได้พจิ ารณาแล้ว อนุญาตให้ดำ� เนินการได้ โดยมีเงือ่ นไขตามหนังสืออนุญาต ตามก�ำหนดการเดิม
ทีค่ าดว่างานก่อสร้างสถานีจา่ ยน�ำ้ บึงค�ำพร้อยจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี ๒๕๖๒ จากความล่าช้า
เกี่ยวกับปัญหาการด�ำเนินการ จึงคาดว่าโครงการดังกล่าวจะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะรายงานเป็นหนังสือถึงผูต้ รวจการแผ่นดินต่อไป อย่างไรก็ดี
โครงการสถานีจ่ายน�้ำบึงค�ำพร้อยจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน�้ำประปา
การประปาส่วนภูมภิ าค สาขารังสิต (ชัน้ พิเศษ) ได้ประมาณร้อยละ ๘๐ แต่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้สมบูรณ์เมื่อโครงการปรับปรุงขยายระบบท่อน�้ำประปาในเขตพื้นที่การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามโครงการ
จัดส่งน�ำ้ ประปาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังอ�ำเภอวังน้อย เพือ่ เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ประปา
ในเขตพื้นที่รังสิต
๒. การเลือ่ นแผนการตามโครงการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อผูใ้ ช้บริการน�ำ้ ประปา
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น�้ำประปาทราบ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต
(ชั้นพิเศษ) ได้ประสานกับหน่วยงานรัฐและประชาชนที่เป็นแม่ข่ายในพื้นที่ใช้น�้ำโดยจัดตั้ง
กลุ่ม Line รวมทั้งได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งน�ำ้ ประปา ทัง้ นี้ การประปาส่วนภูมภิ าค สาขารังสิต
(ชั้นพิเศษ) ได้มีการหารือกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งจ่ายน�้ำระหว่าง
คลอง ๖ อ�ำเภอรังสิต กับอ�ำเภอธัญบุรี ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ อยต่อบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
คลอง ๕
๓. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ จะรายงานผลการด�ำเนินงานตามสายงานถึง
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และส�ำเนาหนังสือแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
โดยหมายเหตุถงึ แผนงานทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ให้โครงการแล้วเสร็จ ทัง้ นี้ การประปาส่วนภูมภิ าค
เขต ๒ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ และจะด�ำเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว
สรุปประเด็นได้ดังนี้
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๑. ประเด็ น กรณี ก ารบริ ห ารจั ด การน�้ ำประปาโดยไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่
น�้ำประปาไหลอ่อน น�้ำประปาไม่ไหล และหยุดการจ่ายน�้ำบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลให้น�้ำประปา
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงจ�ำเป็นต้องเพิม่ การผลิตน�ำ้ ประปา รวมทัง้ ปัญหา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบท่อน�้ำประปาและท่อน�้ำประปาที่แตก รั่ว หรือช�ำรุด
เสียหาย ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบ่งออก
เป็นทัง้ แผนระยะสัน้ และแผนระยะยาว โดยแผนระยะสัน้ ตามโครงการสถานีจา่ ยน�ำ้ บึงค�ำพร้อย
และโครงการปรับปรุงขยายระบบท่อน�้ำประปาในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
รังสิต (ชัน้ พิเศษ) ขณะนีด้ ำ� เนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ส�ำหรับแผนระยะยาวคือโครงการ
วางท่ อ น�้ำประปาจากจัง หวัด พระนครศรีอยุธยาไปยังอ�ำเภอวังน้อยเพื่อเพิ่มปริมาณ
น�ำ้ ประปาในเขตพืน้ ทีร่ งั สิต ปัจจุบนั อยูใ่ นขัน้ ตอนการส�ำรวจและออกแบบ ซึง่ หากโครงการ
ดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน�้ำประปาในเขตพื้นที่รังสิตทั้งระบบ
๒. ประเด็นกรณีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากกรณีการหยุดให้บริการ
การจ่ายน�้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้ประสานกับ
หน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เป็นแม่ข่ายในพื้นที่ใช้น�้ำผ่านแอปพลิเคชัน Line รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือกรณีที่เกิด
ปัญหาด้านการให้บริการน�้ำประปาในพื้นที่โดยการจัดหารถขนส่งน�้ำประปาเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
๓. ประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันการประปา
ส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้ปรับปรุงและพัฒนา
ช่องทางในการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริหารจัดการน�ำ้ ประปา
ผ่านแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งผ่านวิทยุกระจายเสียงในชุมชนผ่านผู้แทน
ชุมชน และปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สายด่วนเพื่อให้ประชาชน
ผูใ้ ช้นำ�้ ในพืน้ ทีส่ ามารถติดต่อสือ่ สารและรับทราบข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมภิ าค
ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น�้ำ  สามารถส�ำรองน�้ำประปาไว้ใช้ได้
อย่างเพียงพอและทันเวลา
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ผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่ากรณีตามค�ำร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีห่ น่วยงานของรัฐ
ได้แก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้วตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนตามมาตรา
๓๗ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี ปัญหาเกี่ยวกับน�้ำประปาส�ำหรับอุปโภคบริโภค เป็นเรื่องที่มี
ความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ เป็นสิง่ สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีร่ ฐั จะต้องจัดเตรียมให้เพียงพอ
และเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในระยะยาว จึงมีขอ้ เสนอแนะให้การประปาส่วนภูมภิ าคจัดท�ำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในเรือ่ งดังกล่าว และรายงานผลการด�ำเนินโครงการบึงค�ำพร้อยให้ผตู้ รวจการแผ่นดินทราบ
ในโอกาสแรกเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผล
การวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้ร้องเรียนและการประปา
ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป

เรื่องที่

๑๙

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นชอบให้รบั เรือ่ งร้องเรียน กรณีผรู้ อ้ งเรียนร้องเรียนเกีย่ วกับ
การให้บริการรถสาธารณะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี แต่กลับไม่มคี วามคืบหน้าและไม่สามารถ
ติดตามผลการด�ำเนินการได้ โดยทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ประสานไปยังกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งมีหนังสือให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
จากการชี้แจงข้อเท็จจริงได้ความว่า กรมการขนส่งทางบกมีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของรถโดยสารสาธารณะหลายช่องทาง ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถ
ตรวจสอบผลการร้องเรียนโดยจะได้รับข้อความสั้น (SMS) เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับ
เรือ่ งร้องเรียนและรายงานสถานะการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน ตามทีผ่ รู้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียนเกีย่ วกับ
การให้บริการรถสาธารณะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น กรมการขนส่งทางบกได้รับ
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เรื่องร้องเรียนและส่งเรื่องร้องเรียนต่อไปยังส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีและส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด�ำเนินการตาม
มูลความผิดและแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้องเรียนเรียบร้อย
ส�ำหรับกรณีหมายเลขโทรศัพท์ของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีขัดข้อง
เป็นเหตุให้ผรู้ อ้ งเรียนไม่สามารถติดตามความคืบหน้าเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนได้ นัน้ ส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดปทุมธานีใช้บริการโทรศัพท์จากบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการขัดข้อง
จากคูส่ ายภายนอกบ่อยครัง้ โดยส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งบริษทั ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน) ให้แก้ไขในทันทีที่ทราบแล้ว ทั้งนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่เป็นโทรศัพท์ส�ำรองในการติดต่อ โดยประกาศหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในเว็บไซต์
ของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีแล้ว ส่วนกรณีที่มีการติดตามความคืบหน้าผ่านทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๗๑ ๖๖๖๔ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๖๖๔ นัน้ หมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าวมิใช่หมายเลขโทรศัพท์ของกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใด
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังได้ว่า กรมการขนส่งทางบกและส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดปทุมธานี ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจ
ตามกฎหมายทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ผรู้ อ้ งเรียน ดังนัน้ ปัญหา
ตามค�ำร้องเรียนในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นตามมาตรา ๒๒ (๒) ตามประกาศ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�ำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณา
ตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ตามมาตรา ๓๗
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่างไรก็ดี เพือ่ มิให้เกิดกรณีรอ้ งเรียนในลักษณะดังกล่าวอีก ผูต้ รวจการแผ่นดินมีขอ้ เสนอแนะ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดไปยังส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีและ
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาด�ำเนินการให้เป็นไปตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดด้วยความรวดเร็ว พร้อมทัง้
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แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ จนกว่าการด�ำเนินการจะแล้วเสร็จ รวมทั้ง
แจ้ ง ไปยั ง ส� ำ นั ก งานขนส่ ง ทุ ก แห่ ง ให้ พิ จ ารณาด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ที่มีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
ด้วยความรวดเร็ว
๒. ขอให้กรมการขนส่งทางบกแจ้งไปยังส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีให้มี
การประกาศข้อขัดข้องและหมายเลขโทรศัพท์อื่นที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีให้ชดั เจน เช่น ประกาศในหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือข้อความ
แจ้งเตือนทันทีที่เข้าสู่เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและสะดวกต่อการค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์
๓. ขอให้บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการให้บริการโทรศัพท์
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และหากได้รบั แจ้งจากส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีหรือ
พบว่าโทรศัพท์ขัดข้อง ก็ขอให้แก้ไขความขัดข้องดังกล่าวโดยพลัน
ทัง้ นี้ ผลจากค�ำวินจิ ฉัยและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดิน บริษทั ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุถูกลักขโมยตัดสาย โดยบริเวณนั้น
มีเลขหมายของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีอยูด่ ว้ ย ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวง
ที่ ๒.๓ ได้ด�ำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ท�ำการตัดถ่าย
เลขหมายของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดเป็นระบบ IP Phone เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานให้กบั ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีและมีการสอบถามการใช้งาน
พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนเป็นระยะ หากมีเหตุฉุกเฉินที่ท�ำให้ไม่สามารถให้บริการได้
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เรื่องที่

๒๐

ปัญหาความเดือดร้อนจากการที่หน่วยงานของรัฐไม่ด�ำเนินการซ่อมแซมสะพานไม้
ข้ามคลองบริเวณหลังที่ท�ำการประตูน�้ำบางนกแขวก
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนโดยสรุปว่า สะพานไม้ข้ามคลองบริเวณ
หลังที่ท�ำการประตูน�้ำบางนกแขวกมีสภาพช�ำรุด ซึ่งสะพานดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนที จึงประสงค์ให้มกี ารซ่อมแซมสะพานดังกล่าวเพือ่ ใช้
เป็นทางสัญจรของประชาชนในการเดินทางไปวัด ตลาด และโรงเรียน
ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงขอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงข้อเท็จจริงสรุปได้วา่ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบางคนทีได้ทราบปัญหาและด�ำเนินการซ่อมแซมสะพานให้มีสภาพ
ใช้งานได้ทุกครั้งที่มีการช�ำรุด โดยได้มีการน�ำเสนอในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ จนถึงฉบับปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เนือ่ งจาก
เป็นโครงการทีจ่ ดั ล�ำดับความต้องการของประชาชนจากทีป่ ระชุมประชาคมตามล�ำดับแล้ว
ไม่สามารถบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัตปิ ระจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัด
ด้านงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีซึ่งไม่สามารถด�ำเนินการได้ทุกโครงการ แต่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบางคนทีมีความพยายามที่จะด�ำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการและปัญหาอุปสรรค รายละเอียดดังนี้
(๑) การด�ำเนินการซ่อมแซมสะพานไม้ขา้ มคลองลัดหลักแปด ซึง่ อยูห่ มูท่ ี่ ๑ ต�ำบล
บางคนที เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ต�ำบลบางนกแขวก เป็นเขตรับผิดชอบร่วมกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบางคนทีและเทศบาลต�ำบลบางนกแขวก องค์การบริหารส่วนต�ำบล
บางคนทีได้เข้าส�ำรวจบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และได้ด�ำเนินการขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างสะพานขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร และได้ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนที
ด�ำเนินการก่อสร้างโดยใช้จ่ายจากเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๒) ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม ได้ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ  ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานเจ้าท่า
ภูมภิ าค สาขาสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนทีจงึ ได้ดำ� เนินการขอหนังสือ
ยิ น ยอมจากเจ้าของที่ดินบริเวณที่จะด�ำเนินการก่อสร้าง แต่เจ้าของที่ดินไม่ยินยอม
ให้ดำ� เนินการก่อสร้างสะพานขนาดดังกล่าว โดยจะยินยอมให้ดำ� เนินการสร้างสะพานขนาด
กว้างไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนทีจึงต้องด�ำเนินการออกแบบ
โครงการก่อสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างใหม่ ท�ำให้โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายจาก
เงินสะสมสิ้นสุดไป เนื่องจากด�ำเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันก�ำหนดระยะเวลาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนทีได้เสนอโครงการดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมสภาฯ
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ
สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนทีมมี ติให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตัง้ จ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร
(บริเวณคลองลัดหลักแปด หมู่ที่ ๑ ต�ำบลบางคนที เชื่อมหมู่ที่ ๗ ต�ำบลบางนกแขวก)
งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท และสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนทีได้อนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบางคนทีได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนทีขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ น�ำไปใช้กอ่ สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร บริเวณคลองลัดหลักแปด หมู่ที่ ๑ ต�ำบล
บางคนที เชือ่ มหมูท่ ่ี ๗ ต�ำบลบางนกแขวก จ�ำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ให้สะพานมีความมัน่ คง
แข็งแรงแทนสะพานไม้เดิมซึ่งช�ำรุด โดยได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
บางคนทีเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว แต่เนือ่ งจากบริเวณดังกล่าวไม่สามารถน�ำเครือ่ งจักรเข้าไปได้
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เพราะเป็นร่องสวน ท�ำให้ปัจจุบันยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาด�ำเนินโครงการดังกล่าวได้
ทัง้ นี้ หากโครงการดังกล่าวไม่มผี รู้ บั จ้างเข้ามาด�ำเนินการ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนที
จะด�ำเนินการซ่อมแซมสะพานไม้ดังกล่าวต่อไป
ต่อมา อ�ำเภอบางคนทีได้รายงานว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางคนทีได้ดำ� เนินการ
จ้างห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด คนึงการช่าง มาด�ำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร แทนสะพานไม้เดิมที่ช�ำรุด ระยะเวลา
การก่อสร้างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังผู้ร้องเรียน และได้รับแจ้งว่า ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบางคนทีได้ดำ� เนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองใหม่เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และได้
สร้างเสร็จเร็วกว่าที่ก�ำหนด

ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ภาพสะพานที่ด�ำเนินการก่อสร้างใหม่
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เรื่องที่

๒๑

สะพานคอนกรีตข้ามคลองหน้าวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช�ำรุด
ผูร้ อ้ งเรียนยืน่ เรือ่ งร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน กรณีสะพานคอนกรีตข้ามคลอง
หน้าวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้งานมานานกว่า ๓๐ ปี เกิดความช�ำรุดเสียหาย
ประมาณ ๒ ปีแล้ว ผู้ร้องเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียน ด�ำเนินการ
ซ่อมแซมสะพานดังกล่าว แต่ไม่มคี วามคืบหน้า ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้สัญจร
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอบสวนด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพืน้ ทีแ่ ละประชุมพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
วัดได้สร้างสะพานดังกล่าวมากว่า ๓๐ ปีแล้ว โดยสะพานฝั่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลข้าวเม่า และสะพานอีกฝัง่ หนึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธนู สภาพของสะพานยังสามารถใช้งานได้ แต่เหล็กเส้นของตอม่อสะพาน
โผล่ช�ำรุดเสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร ผู้ร้องเรียนเคยขอ
ความอนุเคราะห์ให้ซอ่ มแซมสะพานดังกล่าว ซึง่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ตรวจสอบสภาพสะพาน และประสานด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วบางส่วน แต่ยังมี
อุปสรรคในการด�ำเนินการ เนือ่ งจากในช่วงเวลาดังกล่าวได้ลว่ งเลยรอบระยะเวลาในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว รวมถึงยังขาด
เอกสารประกอบการด�ำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย คณะเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเร่งประสานขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ออกแบบสะพาน
ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และองค์การบริหารส่วนต�ำบลข้าวเม่า
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลธนูจะเร่งประสานความยินยอมให้เข้าด�ำเนินการในพื้นที่
จากผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วย ต่อมาเจ้าหน้าทีส่ อบสวนได้ตดิ ตามความคืบหน้าการด�ำเนินการ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำ� เนินการเพิม่ เติมโครงการในแผนพัฒนา
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ท้องถิน่ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือ่ ง การใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมี
ข้อเสนอแนะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาบรรจุโครงการก่อสร้างสะพาน
พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมดังกล่าว ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม หากมีงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ
พิจารณาบรรจุโครงการก่อสร้างสะพานพร้อมปรับปรุงทางเชื่อมดังกล่าวในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป และในระหว่างที่รอ
งบประมาณก่อสร้างสะพานใหม่ ให้จงั หวัดประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซ่อมแซมสะพานเดิม
และจัดระเบียบการจราจรและยานพาหนะทีจ่ ะสัญจรผ่านสะพาน เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
ใช้สะพานดังกล่าวในการสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย และให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมแซมสะพานเดิม และ
จัดระเบียบการจราจรและยานพาหนะที่จะสัญจรผ่านสะพาน ให้เกิดความปลอดภัยด้วย

สภาพตอม่อสะพานคอนกรีตข้ามคลองหน้าวัด
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การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่

๒๒

สถานะทางกฎหมายของข้อก�ำหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทราย และการพิจารณา
ต่อใบอนุญาตดูดทราย
ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า การที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย
ไม่พจิ ารณาผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ขอ้ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาต
ให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่กลับน�ำเอาข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทราย
ตามแม่น�้ำโขงและแม่น้�ำเหือง ซึ่งมีสถานะเป็นข้อก�ำหนดล�ำดับรองจากระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นเหตุอ้างไม่ต่อใบอนุญาต
ดูดทรายให้แก่ผปู้ ระกอบการ ย่อมเป็นการใช้ขอ้ บังคับซึง่ มีสถานะล�ำดับรองมาบังคับใช้เหนือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดดู ทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการใช้ดลุ พินจิ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังมีปัญหาการตีความเรื่องสถานะของข้อก�ำหนดทางด้าน
เทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง ซึ่งมีข้อสงสัยว่ามีสถานะ
เป็นกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากเป็นเพียงบันทึกข้อตกลงจากการประชุมของคณะกรรมการ
ร่วมไทย – ลาว เท่านั้น ซึ่งหากข้อก�ำหนดดังกล่าวไม่มีสถานะทางกฎหมายย่อมไม่อาจ
น�ำมาประกอบการพิจารณาเพื่อต่อใบอนุญาตดูดทรายของผู้ประกอบการดูดทรายได้
นอกจากนี้ ข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง
ก�ำหนดให้พื้นที่ดูดทรายต้องมีระยะห่างจากสะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ท่าเรือ โรงพยาบาล
และสิง่ ก่อสร้างทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ งด�ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง เข้ า มาใกล้ ผู ้ ป ระกอบการดู ด ทราย
เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบจากข้อก�ำหนดดังกล่าว โดยไม่ได้รับการต่ออายุ
ใบอนุญาตประจ�ำปี ผูร้ อ้ งเรียนจึงมีความประสงค์ให้คณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพือ่ ดูแล
การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ เหือง ด�ำเนินการจัดประชุมอย่างเร่งด่วน
เพื่อพิจารณาแก้ไขตามผลการประชุมของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ไทย - ลาวฯ ครั้งที่ ๔
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เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งได้เห็นชอบร่างข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง ข้อ ๑.๑.๔ ขึ้นใหม่ คือ ให้พื้นที่ดูดทรายจะต้อง
มีระยะห่างจากสะพานไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร โดยตัดค�ำว่า เขื่อนป้องกันตลิ่ง ท่าเรือ
โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้างที่ส�ำคัญอื่น ๆ ออกจากข้อก�ำหนดเดิม มิเช่นนั้นแล้วอาจส่งผลให้
ผู้ประกอบกิจการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหืองทั้งหมดต้องปิดกิจการลง อันจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค
ผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้ลงพืน้ ทีแ่ ละประชุมเพือ่ แก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน จากการประชุม
ดังกล่าวรับฟังได้ว่า ผู้ประกอบการดูดทรายได้รับความเดือดร้อนจากการน�ำข้อก�ำหนด
ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหืองมาใช้บังคับ และเห็นว่า
การห้ามดูดทรายท�ำให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ และท�ำให้เกิดปัญหาเรือ่ งเขตแดนและ
ความมัน่ คงของประเทศ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นควรน�ำเรือ่ งดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา โดยชะลอการบังคับใช้ข้อก�ำหนดเดิมซึ่งก�ำหนดให้พื้นที่ดูดทรายต้องมี
ระยะห่างจากสะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ท่าเรือ โรงพยาบาล โรงแรม สิ่งก่อสร้างที่ส�ำคัญอื่น ๆ
ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และอยูห่ า่ งจากบ้าน ศาสนสถานและโรงเรียนไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ เมตร
และใช้มติของคณะกรรมการเทคนิคร่วม ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย – ลาว เพื่อดูแล
การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหืองที่เห็นควรให้แก้ไขข้อ ๑.๑.๔
ทีก่ ำ� หนดว่า พืน้ ทีด่ ดู ทราย ต้องมีระยะห่างจากสะพานไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร ไปพลางก่อน
จนกว่าคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพือ่ ดูแลการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่นำ�้ โขงและ
แม่น�้ำเหืองจะประชุมแล้วเสร็จ
ต่อมาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว
มีประเด็นปัญหาเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลกระทบของการดูดทรายในแม่นำ�้ โขงทีม่ ตี อ่ สันดอนและ
เนินทรายในแม่น�้ำโขง ประกอบกับต้องการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับ
ผูป้ ระกอบการดูดทรายในแม่นำ�้ โขงก่อนทีจ่ ะมีการแก้ไขข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกีย่ วกับ
การดูดทรายตามแม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ เหือง ดังนัน้ จึงได้มกี ารลงพืน้ ทีเ่ พือ่ แสวงหาข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมและประชุมหารือร่วมกับผู้ร้องเรียน จังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยในการประชุมดังกล่าวมีมติในการประชุม
ดังนี้
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๑. ที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำพิกัดว่าพื้นที่บริเวณใดเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามแนวเขตแดน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าพื้นที่ใดสามารถขออนุญาต
ประกอบกิจการดูดทรายได้ และท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่าพื้นที่ใดที่อาจ
มีปัญหาหากมีการอนุญาตให้ดูดทราย
๒. ทีป่ ระชุมเห็นควรจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดดู ทราย
(ชุดใหญ่) และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาวิธีการที่จะท�ำให้มีการรับรองข้อก�ำหนด
ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายในแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง ฉบับที่ได้มีการแก้ไข
โดยคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมภายใต้คณะกรรมการร่วม ไทย - ลาว เพือ่ ดูแลการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง (JTMH) แล้ว
๓. เห็นควรให้จังหวัดหนองคายศึกษาและหาวิธีด�ำเนินการ โดยให้ดอนชิงชู้
เป็นตัวอย่าง (case study) ในการด�ำเนินการขุดลอกทรายในแม่น�้ำโขงเพื่อประโยชน์
ของประชาชนทัง้ สองประเทศให้มนี ำ�้ ใช้ในการเกษตร และให้จงั หวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมร่วมกับ สปป.ลาว
เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้จัดให้มีการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
๑. ประเด็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่อนุญาตให้ดูดทรายในแม่น�้ำโขง
ซึ่งรับฟังได้ว่าการที่ผู้ประกอบการไม่ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒. กรณีขอทราบความคืบหน้าจากการจัดท�ำพิกัดพื้นที่บริเวณที่เป็นประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามแนวเขตชายแดน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขง เขตหนองคาย
ชี้แจงว่า ได้ด�ำเนินการพิจารณาพื้นที่และลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว น�ำเสนอพื้นที่ ๓ จุด คือ
บริเวณดอนชิงชู้ อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย บริเวณดอนแตง อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย และบริเวณดอนสังคี อ�ำเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ส่วนกองก�ำลังสุรศักดิม์ นตรี
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แจ้งว่า ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลจาก ๕ จังหวัด ในการก�ำหนดพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำ Zoning โดยพิจารณา
แล้วเห็นว่า หากส่วนที่จัด Zoning ไม่กระทบแผนเผชิญเหตุที่กองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี
ได้จดั เตรียมไว้ ก็สามารถกระท�ำได้โดยขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของแต่ละจังหวัดด้วย อย่างไรก็ตาม
กรมทีด่ นิ ได้ชแี้ จงว่า ดอนต่าง ๆ ทีน่ ำ� เสนอได้มกี ารเข้าไปส�ำรวจทุกดอนแล้ว โดยการก�ำหนด
Zoning เป็นอ�ำนาจของทางจังหวัด แต่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องระยะห่างจากวัดและ
โรงเรียนตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อจ�ำกัดด้านอื่น ๆ ด้วย
๓. กรณีขอทราบความคืบหน้าเรื่องการดูดทรายที่ดอนชิงชู้ อ�ำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายชี้แจงว่า เนื่องจากแม่น�้ำโขงเป็นแม่น�้ำระหว่างประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือไปยังกระทรวงการต่างประเทศว่า
การด�ำเนินการจะขัดกับข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขง
และแม่น�้ำเหืองหรือไม่ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศตอบข้อหารือว่า แม่น�้ำโขงเป็นแม่น�้ำ
ระหว่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำเขตแดนร่วมกันจึงต้องละเอียดรอบคอบ
เพื่อไม่ให้กระทบท่าทีของ สปป. ลาว ต่อมาในการประชุมในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า การขุดลอกแม่นำ�้ โขงอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแลการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง นอกจากนี้
กรมอุทกศาสตร์ยังมีความเห็นว่า การขุดลอกร่องน�้ำ  แม้ติดฝั่งไทยก็อาจกระทบถึง
ร่องน�้ำลึกได้ จังหวัดหนองคายจึงยังไม่ได้ค�ำตอบที่ชัดเจน และมีปัญหาว่าจังหวัดมีอ�ำนาจ
ที่จะเจรจากับสปป. ลาว ได้หรือไม่ ถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการร่วม
ไทย - ลาว เพื่อดูแลการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยยังให้ความเห็นว่า เรื่องนี้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ก�ำหนดว่า การด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็แล้วแต่บริเวณเส้นเขตแดนหรือ
สิ่งที่เป็นเส้นเขตแดนจะต้องไม่กระทบต่อเส้นเขตแดนและต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมแผนที่ทหารของฝั่งไทยตรวจสอบรายละเอียด
การด�ำเนินกิจกรรมนัน้ ๆ ก่อน หากเห็นว่าไม่กระทบต่อสิง่ ทีเ่ ป็นเส้นเขตแดน ถึงจะสามารถ
ด�ำเนินการต่อไปได้ ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ยดึ เป็นแนวปฏิบตั ิ
มาโดยตลอด
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จากการประชุมทีผ่ า่ นมาท�ำให้ได้
รับทราบถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั คงมีปญั หา
ที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องสถานะ
ทางกฎหมายของข้ อ ก� ำ หนดทางด้ า น
เทคนิคเกีย่ วกับการดูดทรายตามแม่นำ�้ โขง
และแม่น�้ำเหือง ซึ่งประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินเห็นว่าจะต้องด�ำเนินการหารือกับ
กระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการผลักดันให้ สปป. ลาว จัดการประชุม
เพื่อแก้ไขข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น้�ำเหือง
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยในการประชุมดังกล่าว
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการรับรอง
ข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง เนื่องจาก
สปป. ลาว ยังไม่จัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแลการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง จึงท�ำให้ข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทราย
ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหืองฉบับที่แก้ไขโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย - ลาว
ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแลการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขง
และแม่น�้ำเหือง ยังไม่สามารถน�ำมาใช้บังคับได้ โดยใช้วิธีการทางการทูต คือ ถ้า สปป. ลาว
ยังไม่สามารถจัดประชุมตามปกติ จะเสนอให้มีการจัดประชุมผ่าน Video Conference
และอีกวิธีการหนึ่งคือให้ฝ่ายไทย และ สปป. ลาว เวียนรับรองข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิค
เกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหืองภายในประเทศของตน เมื่อต่างฝ่าย
ต่างได้เวียนแล้วให้ถือว่าได้รับรองข้อก�ำหนดดังกล่าวแล้ว
ดังนี้

ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วมีความเห็น

๑. กรณีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย จังหวัดหนองคาย
ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่อใบอนุญาตดูดทราย โดยน�ำข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิค
เกีย่ วกับการดูดทรายตามแม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ เหืองมาใช้ประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาต
184
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เป็นการกระท�ำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า คณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพือ่ ดูแล
การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง หรือ JCMH เป็นความตกลงร่วมกัน
ระหว่างไทยและลาว โดยมีภารกิจในการดูแลไม่ให้การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่นำ�้ โขง
และแม่น�้ำเหืองกระทบตลิ่ง ฝั่ง และระบบนิเวศ โดย JCMH ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
เทคนิคร่วมไทย - ลาว ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแลการด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง หรือ JTMH เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในข้อก�ำหนด
ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง เมื่อ JTMH ได้ร่าง
ข้อก�ำหนดฯ เสร็จสิน้ แล้วก็จะต้องน�ำเข้าสูก่ ารประชุมของ JCMH เพือ่ รับรองข้อก�ำหนดดังกล่าว
จึงจะมีผลบังคับใช้ระหว่างสองประเทศ โดยในการประชุมเมือ่ วันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
ได้มกี ารตกลงร่วมกันทีจ่ ะน�ำข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกีย่ วกับการดูดทรายตามแม่นำ�้ โขง
และแม่นำ�้ เหืองมาใช้บงั คับ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
แจ้งเวียนจังหวัดต่าง ๆ ทีอ่ ยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ โขงให้นำ� ข้อก�ำหนดฯ ดังกล่าวมาใช้บงั คับ โดยในช่วง
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ ยังไม่เกิดปัญหาจากการน�ำข้อก�ำหนดฯ มาใช้บงั คับ แต่มาเกิดปัญหา
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ แจ้งเวียน
ให้ น� ำ ข้ อ ก� ำ หนดดั ง กล่ า วไปประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ดู ด ทรายอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
หากพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖
ก�ำหนดว่า คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดดู ทรายมีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวางระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูดทราย และข้อ ๑๘ ก�ำหนดว่า
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายให้ค�ำนึงถึงด้านวิชาการ เช่น ความเสียหาย
แก่สภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของล�ำน�้ำ  และแม่น�้ำล�ำคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เมื่อแม่น�้ำโขงถือว่าเป็นแม่น�้ำแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ และการดูดทรายอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สภาพตลิ่ง และสภาพธรรมชาติของล�ำน�้ำ  ดังนั้นในการพิจารณาอนุญาต
ให้ดดู ทราย คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดดู ทรายจึงมีอำ� นาจหน้าทีท่ จี่ ะน�ำหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้เพือ่ ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดดู ทราย เมือ่ ประเทศไทยได้ทำ� ความตกลง
ร่วมกับลาวเพื่อที่จะดูแลไม่ให้การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขงและแม่น้�ำเหือง
กระทบตลิ่ง ฝั่ง และระบบนิเวศ จึงมีการตกลงที่จะน�ำข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
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การดูดทรายตามแม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ เหืองมาใช้บงั คับร่วมกัน และต่อมากระทรวงมหาดไทย
ได้มีการแจ้งเวียนให้น�ำข้อก�ำหนดฯ ดังกล่าวมาใช้พิจารณา ดังนั้น แม้ข้อก�ำหนดฯ จะไม่ได้
มีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายในประเทศก็ตาม แต่ถือว่าเป็น
หลักเกณฑ์ทไี่ ด้มกี ารตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทยและ สปป. ลาว ซึง่ มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ ประกอบกับข้อก�ำหนดดังกล่าวเป็นการน�ำมาใช้ประกอบกับระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๘ (๑) และ (๓) ซึ่งคณะ
กรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายมีดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะน�ำหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมาใช้บงั คับตามข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าวข้างต้น การทีค่ ณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตให้ดูดทราย จังหวัดหนองคาย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่อใบอนุญาตดูดทราย
โดยน�ำข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น้�ำโขงและแม่น�้ำเหืองมาใช้
ประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาตจึงเป็นการกระท�ำโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่
ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ
นอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น เรื่องร้องเรียนในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่อง
ที่มิได้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�ำหนด
เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่รบั ไว้พจิ ารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กรณีขอให้เร่งรัดให้คณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อการดูแลการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง จัดประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อก�ำหนด
ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง เห็นว่า ในการประชุม
JCMH เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้มีการตกลงร่วมกันที่จะน�ำข้อก�ำหนด
ทางด้านเทคนิคเกีย่ วกับการดูดทรายตามแม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ เหืองมาใช้บงั คับ โดยข้อก�ำหนด
ดังกล่าว ก�ำหนดว่า พื้นที่ดูดทรายต้องมีระยะห่างจากสิ่งก่อสร้างส�ำคัญ คือ สะพาน
เขือ่ นป้องกันตลิง่ ท่าเรือ โรงพยาบาล โรงแรม สิง่ ก่อสร้างทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
และต้องห่างจากบ้าน ศาสนสถานและโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ต่อมาได้มี
การประชุม JTMH ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีการรับรอง
186
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ร่างข้อก�ำหนดทางเทคนิคเกีย่ วกับการดูดทรายตามแม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ เหือง ฉบับปรับปรุง
ครัง้ ที่ ๑ โดยก�ำหนดเพียงว่าพืน้ ทีด่ ดู ทรายต้องมีระยะห่างจากสะพานไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
แต่ร่างข้อก�ำหนดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้บังคับได้เนื่องจากต้องมีการรับรองโดย JCMH
ซึ่งการประชุม JCMH ครั้งล่าสุดนี้ สปป. ลาว จะต้องเป็นเจ้าภาพ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
สปป. ลาว ยังไม่ด�ำเนินการจัดประชุม ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะประธาน JCMH
ฝ่ายไทยจึงจัดให้มีการประชุมฝ่ายไทยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเห็นควรให้กองการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท�ำหนังสือแจ้ง
ฝ่ายลาวเพื่อขอนัดประชุม JCMH ผ่านการประชุม Video Conference โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศใช้วธิ ที างการทูตต่อไป กรณีจงึ ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น เรื่องร้องเรียน
ในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก�ำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. กรณีคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดดู ทรายไม่อนุญาตให้ผปู้ ระกอบการ
ดูดทรายในจังหวัดหนองคายต่อใบอนุญาต จึงต้องปิดกิจการไป ๒๔ แห่ง เป็นเหตุให้
ผูร้ อ้ งเรียนไม่สามารถซือ้ ทรายจากผูป้ ระกอบการเพือ่ น�ำมาใช้ในการประกอบกิจการได้เห็นว่า
แม้จะไม่ปรากฏว่าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าที่
และอ�ำนาจตามกฎหมาย ตามข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ ดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า ผู้ประกอบการดูดทรายในจังหวัดหนองคายได้รับความเดือดร้อนจากการน�ำ
ข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหืองมาใช้บังคับ
และอาจจะส่งผลถึงจังหวัดริมแม่น�้ำโขงจังหวัดอื่น ๆ ด้วย หากการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิง่ เสร็จสิน้ ตลอดทัง้ แนว โดยก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความมัน่ คงเขตแดน และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ โดยในด้านเศรษฐกิจหากผู้ประกอบการ
ต้องปิดกิจการลง จะไม่เกิดการจ้างงาน ท�ำให้ทรายมีราคาสูงขึน้ ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ งั ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในพืน้ ทีบ่ างจุด
การห้ามดูดทรายอาจก่อให้เกิดการสะสมของตะกอนทราย ท�ำให้ทางการไทยไม่สามารถ
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เดินเรือตรวจตราได้ในฤดูแล้ง และหากเกิดการตกตะกอนจนเกิดเป็นสันดอนหรือดอน
กลางแม่น�้ำแล้วจะท�ำให้เกิดปัญหาความมั่นคงและปัญหาเขตแดนตามมาได้ ดังนั้น
เรื่องร้องเรียนในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำ� เป็น
หรือเกินสมควรแก่เหตุ ตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากการด�ำเนินการจัดการประชุม JCMH
ต้องมีการประสานงานในระดับสูง โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ หรือนายก
รัฐมนตรี จึงเห็นควรกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ดังนัน้ อาศัยเหตุดงั กล่าวข้างต้นจึงวินจิ ฉัยยุตเิ รือ่ งร้องเรียน ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
และมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี ในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ ทีป่ ระชุมมีมติให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศผลักดันให้มกี ารจัดประชุม
JCMH โดยเป็นการจัดประชุมตามปกติ หรือประชุมผ่าน Video Conference หรือขอให้
ใช้วธิ เี วียนเอกสารภายในฝ่ายไทยและฝ่ายลาว เมือ่ ต่างฝ่ายต่างได้เวียนเอกสารครบถ้วนแล้ว
ให้ถือว่ามีการรับรองข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น�้ำโขงและ
แม่น�้ำเหืองฉบับที่ได้มีการแก้ไขแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ผู้ถูก
ร้องเรียน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เห็นควรอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ กราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงมหาดไทยด�ำเนินการดังนี้
๑. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลักดันให้มีการจัดประชุม
JCMH โดยเป็นการจัดประชุมตามปกติ หรือประชุมผ่าน Video Conference หรือ
๒. ให้ใช้วิธีเวียนเอกสารภายในฝ่ายไทยและฝ่ายลาว เมื่อต่างฝ่ายต่างได้เวียน
เอกสารแล้วให้ถือว่ามีการรับรองข้อก�ำหนดฯ ฉบับที่ได้มีการแก้ไขแล้วของ JTMH
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เรื่องที่

๒๓

ปัญหาจากการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน
ผูร้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียนเทศบาลต�ำบลบางเตย ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
สถานีต�ำรวจภูธรสามโคก และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี กรณีไม่ด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของโรงงานผลิตถังพลาสติก
แห่งหนึง่ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูร้ อ้ งเรียนพักอาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นซึง่ ตัง้ อยูด่ า้ นหลังโรงงาน
ท�ำถังพลาสติก โดยผู้ร้องเรียนรวมทั้งเพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบ
กิจการของโรงงานดังกล่าว ดังนี้ (๑) โรงงานส่งเสียงดังจากการท�ำงาน และกลิ่นเหม็นไหม้
พลาสติก (๒) มีการขยายโรงงานโดยมิได้รับอนุญาต (๓) โรงงานใช้ที่สาธารณะเป็นที่
จอดรถยนต์ส่วนตัว ห้ามบุคคลอื่นมาจอดรถ และใช้ที่สาธารณะเป็นประโยชน์ส่วนตัว
อีกหลายอย่าง เช่น กั้นทางระบายน�้ำท�ำบ่อเลี้ยงปลา ท�ำให้น�้ำไม่สามารถไหลไปมาได้
เกิดน�้ำเน่าเสีย (๔) ใช้พื้นที่ในโรงงานเก็บ
วัสดุไวไฟ เช่น เม็ดพลาสติก ท�ำให้อาจเกิด
อันตราย รวมถึงแก๊สทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า
ก็อยู่ใกล้บ้านพักอาศัยของหมู่บ้าน ท�ำให้
ผู้ร้องเรียนรู้สึกไม่ปลอดภัย (๕) มีการรับ
คนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ผูร้ อ้ งเรียนและประชาชนในพืน้ ที่ ได้รอ้ งเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง เช่น
เทศบาลต�ำบลบางเตย ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สถานีต�ำรวจภูธรสามโคก
และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี แต่ไม่มีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแต่ประการใด
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาสั่งการให้มีการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง และ
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียนร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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๑. กรณีโรงงานส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นไหม้พลาสติก ถือเป็นเหตุร�ำคาญ
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต�ำบลบางเตย
จึงได้มีหนังสือแบบตรวจแนะน�ำของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แนะน�ำให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว ปรับปรุงเวลาท�ำงานเป็นช่วง
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก และไม่ควรปฏิบัติงานในยามวิกาลโดยเด็ดขาด และ
โรงงานดังกล่าวย้ายสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยไม่อยูต่ ดิ กับทีพ่ กั อาศัยเช่นเดิม และเปลีย่ นสถานที่
ตกแต่งถังน�ำ 
้ ซึง่ เป็นการปฏิบตั งิ านท�ำให้เกิดเสียงดังรบกวน เป็นสถานทีเ่ ก็บสินค้าซึง่ ไม่กอ่
ให้เกิดเสียงดังรบกวน และได้ปรับเวลาท�ำงานเป็นเริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๗.๕๐ น. จนถึง
เวลา ๑๗.๐๐ น. และปฏิบตั งิ านล่วงเวลาได้จนถึง ๒๑.๓๐ น. อันเป็นการปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ
ของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา ๒๖ และไม่มเี หตุรำ� คาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
๒. กรณีมกี ารขยายโรงงานโดยมิได้รบั อนุญาต เทศบาลต�ำบลบางเตย ตรวจสอบ
พบว่าโรงงานมีการสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เทศบาลต�ำบลบางเตยจึงได้ด�ำเนินการออกค�ำสั่ง
ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และออกค�ำสั่งให้ด�ำเนินการแก้ไขและ
ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต่อมาโรงงาน
ดังกล่าว ได้ยื่นค�ำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร และเทศบาล
ต�ำบลบางเตยได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รือ้ ถอนอาคาร ให้แก่โรงงาน
ดังกล่าวโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
๓. กรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนกล่าวอ้างว่าโรงงานใช้ทสี่ าธารณะเป็นทีจ่ อดรถยนต์สว่ นตัว
ได้มีการตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการกระท�ำความผิดตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง
แต่ประการใด
๔. กรณีการใช้พื้นที่ในโรงงานเก็บวัสดุไวไฟ เช่น เม็ดพลาสติก ท�ำให้อาจเกิด
อันตราย รวมถึงแก๊สทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้าอยูใ่ กล้บา้ นพักอาศัยของหมูบ่ า้ น ท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียน
รู้สึกไม่ปลอดภัย นั้น เทศบาลต�ำบลบางเตย ได้ท�ำการตรวจสอบพบว่าโรงงานดังกล่าวได้มี
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การจัดระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี มีการติดตัง้ ถังดับเพลิงทีไ่ ด้มาตรฐาน มีระบบ
ระบายอากาศ เครือ่ งตรวจก๊าซ ระบบวาล์วฉุกเฉิน จึงไม่เป็นทีน่ า่ จะเกิดอันตรายแก่ประชาชน
ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม การที่โรงงานดังกล่าวมีการใช้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบนั้น ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ซึ่งผู้ครอบครองจะต้องได้รับ
อนุญาตจากส�ำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี และเป็นการประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เทศบาลต�ำบลบางเตยจึงได้แจ้งให้โรงงานดังกล่าว ด�ำเนินการติดต่อขอรับ
ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายจากส�ำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี ต่อมาโรงงาน
ดั ง กล่ า วได้ ยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานที่ เ ก็ บ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวต่ อ
กรมธุรกิจพลังงานแล้ว ส่วนกรณีการประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ นัน้ เทศบาล
ต�ำบลบางเตยได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่โรงงาน
ดังกล่าวแล้ว
๕. กรณีการรับคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สถานีตำ� รวจ
ภูธรสามโคก ได้รว่ มกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า
โรงงานดังกล่าวมีพนักงานเป็นคนต่างด้าวจ�ำนวน ๙๖ ราย และทุกรายมีใบอนุญาตท�ำงาน
ถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบพบพนักงานต่างด้าวกระท�ำความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ไม่พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา ๓๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีจงึ ได้ดำ� เนินการเปรียบเทียบปรับ รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
และได้น�ำเงินส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ร่วมกับเทศบาลต�ำบลบางเตย และส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร�ำคาญ กรณี
ผลกระทบเรื่องกลิ่น และเสียงดังรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตถังพลาสติก
พบว่า โรงงานดังกล่าวด�ำเนินการย้ายสถานทีต่ กแต่งถังพลาสติก ซึง่ มีการใช้เครือ่ งไสกบไฟฟ้า
อันเป็นบ่อเกิดของเสียงดังรบกวนออกไป ตามข้อแนะน�ำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว โดยสถานทีป่ ฏิบตั งิ านแห่งใหม่หา่ งจากพืน้ ทีเ่ ดิมซึง่ ติดกับ
หมู่บ้านสุภาพร ที่ผู้ร้องเรียนอาศัยอยู่ ประมาณ ๑ กิโลเมตร ซึ่งสถานที่ตกแต่งถังพลาสติก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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แห่งใหม่นี้ มีบริเวณโดยรอบเป็นพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า และไม่ตดิ กับบ้านพักอาศัย และในส่วนของ
ปัญหาเรื่องกลิ่นพบว่าไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้พลาสติกแต่อย่างใด
อนึง่ เพือ่ เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม การประกอบกิจการโรงงานให้ปฏิบตั ิ
อยูใ่ นกรอบของหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย หรือแนวทางทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนด และป้องกัน
มิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทาง
ทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนด จนท�ำให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อประชาชนทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณ
โดยรอบสถานประกอบกิจการโรงงาน และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ติดตาม การประกอบกิจการของโรงงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตาม
กฎหมายเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีก ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดปทุมธานีด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ให้จังหวัดปทุมธานีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม การประกอบกิจการ
ของโรงงานทีป่ ระกอบกิจการประเภททีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกแห่ง ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย
ส่วนราชการทีม่ อี ำ� นาจโดยตรงตามกฎหมาย ส่วนราชการทีม่ อี ำ� นาจตรวจสอบหน้าทีใ่ นการ
ตรวจสอบหรือตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้อง นายอ�ำเภอท้องทีห่ รือผูแ้ ทน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน นักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย (ถ้ามี) ผู้ปกครองท้องที่ และผู้แทน
ประชาชนตามจ�ำนวนที่นายอ�ำเภอท้องที่เห็นสมควร
๒. ให้จังหวัดพิจารณาจัดกลุ่มโรงงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิด
เหตุร�ำคาญ ตามประเภทความรุนแรง ได้แก่ รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง รุนแรงน้อย
๓. ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑. ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ติดตาม การประกอบกิจการ
ของโรงงานตามกลุ่มโรงงานที่จัดไว้ ตามห้วงเวลาที่เห็นเหมาะสม ส�ำหรับกลุ่มโรงงาน
ทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทรุนแรงมาก ขอให้คณะกรรมการท�ำการสุม่ ตรวจ ปีละไม่นอ้ ยกว่า ๓ ครัง้
ส่วนกลุม่ โรงงานทีอ่ ยูใ่ นประเภทรุนแรงปานกลาง ขอให้คณะกรรมการท�ำการสุม่ ตรวจอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง และกลุ่มโรงงานที่อยู่ในประเภทรุนแรงน้อย ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่มีประชาชนร้องเรียนมา
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๔. ให้อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งศูนย์รับเรื่องปัญหาร้องเรียน
การประกอบกิจการของโรงงานทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาเหตุรำ� คาญ และเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วขอให้อ�ำเภอร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้รายละเอียดของการประกอบกิจการโรงงานและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนในเบื้องต้น แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพิจารณาสั่งการ
หรือมอบหมายให้คณะกรรมการตามข้อ ๑. ด�ำเนินการตามที่มอบหมายต่อไป

เรื่องที่

๒๔

โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ปล่อยกลิ่นเหม็น
ผูร้ อ้ งเรียนและคณะได้ยนื่ เรือ่ งร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน กรณีสำ� นักงานเขต
บางขุนเทียนไม่ด�ำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้หมู่บ้าน
ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ท�ำให้ประชาชน
ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน โดยผู้ร้องเรียนและคณะ อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้รับ
ความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งส�ำนักงานเขตบางขุนเทียนได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนแล้ว
แต่ผรู้ อ้ งเรียนไม่ทราบความคืบหน้าการด�ำเนินการของส�ำนักงานเขตบางขุนเทียนแต่อย่างใด
โดยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียนได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้าน กรณีกลิ่นเหม็นรบกวน จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาลด�ำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ซึง่ ได้รบั อนุญาตประกอบ
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียนได้แจ้ง
ค�ำสัง่ พนักงานท้องถิน่ ให้สถานประกอบการแก้ไข/ระงับเหตุรำ� คาญ และจากผลการตรวจวัด
วิเคราะห์ทดสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
มีคา่ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ แต่สำ� นักงานเขตบางขุนเทียนยังคงได้รบั แจ้งเรือ่ งร้องเรียน
จากประชาชน จึงได้ดำ� เนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและได้มหี นังสือแจ้งค�ำสัง่ เจ้าพนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุร�ำคาญไปยังสถานประกอบการ โดยส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน
ก�ำกับดูแล และติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ต่อมา สถานประกอบการ
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยจัดให้มี
ระบบดูดอากาศเสีย ระบบพักของเสีย ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องระดับกรมด�ำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเก็บตัวอย่างอากาศจากบริเวณ
บ้านผู้ร้องเรียน บริเวณหน้าโรงงานและภายในปล่องระบายอากาศของสถานประกอบการ
ปรากฏผลการตรวจวัด วิเคราะห์ตวั อย่างอากาศดังกล่าว ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว
มีความเห็นว่า ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศและกลิน่ เหม็นจากสถานประกอบการ และได้มคี ำ� สัง่
ให้ด�ำเนินการแก้ไขและระงับเหตุร�ำคาญ ซึ่งสถานประกอบการได้ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำสั่ง
ของส�ำนักงานเขตบางขุนเทียนดังกล่าวแล้ว โดยตรวจสอบระบบรวบรวมอากาศเสียให้มี
ประสิทธิภาพและเปิดใช้ระบบตลอดเวลาท�ำงาน ให้ระมัดระวังการประกอบกิจการไม่ให้มี
การรัว่ ไหลของสารเคมีออกสูภ่ ายนอก และให้รวบรวมอากาศเสียเข้าสูร่ ะบบทัง้ หมด รวมทัง้
ให้พิจารณาติดตั้งระบบหรือจัดหามาตรการขจัดไอสารเคมีจากกระบวนการผลิตแล้ว
และจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ดังนั้น
เรื่องร้องเรียนนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้ว
ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เนือ่ งจากกรณีรอ้ งเรียนดังกล่าวถือเป็นเหตุรำ� คาญ ตามความนัยพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อให้การดูแลแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และน�ำไปสู่การระงับเหตุร�ำคาญดังกล่าว จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำชับ ก�ำกับดูแล
เจ้าหน้าที่ให้หมั่นติดตาม ตรวจสอบการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่
ความดูแลรับผิดชอบอย่างต่อเนือ่ ง หากพบว่ามีการด�ำเนินการทีไ่ ม่ถกู ต้องและเป็นการฝ่าฝืน
ค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่พิจารณาด�ำเนินการกับผู้ประกอบ
กิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอ�ำนาจของกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยแล้ว
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เรื่องที่

๒๕

น�้ำในคลองหลอดมีสีด�ำ ส่งกลิ่นเหม็นและความไม่ปลอดภัยของทางเดินเท้า
ผูร้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียนกรณี กรุงเทพมหานครไม่ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาน�ำ้ ในคลองหลอด
มีสีด�ำและมีกลิ่นเหม็น และทางเดินเท้าที่เว้นช่วงการก่อสร้างทางเดินเท้าของประชาชน
มีลกั ษณะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผใู้ ช้ทางเดินเท้า อาจเกิดเหตุรถยนต์เฉีย่ วชนได้ ตลอดจนผูร้ อ้ งเรียน
ได้พบเห็นทางเดินเท้าที่เว้นช่วงการก่อสร้างไว้ให้เป็นคลองขนาดประมาณ ๑.๕ x ๒.๕ เมตร
ซึ่งคลองขวางทางเดินเท้าของประชาชน และมีลักษณะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทางเดินเท้า
เนื่องจากหากเดินไม่ระมัดระวังอาจตกคลองหรืออาจต้องเลี่ยงคลองโดยเดินบนถนนที่มีการ
จราจรพลุกพล่าน อาจเกิดเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนได้ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แจ้งเหตุผ่านศูนย์
บริการภาครัฐเพื่อประชาชน (www.1111.go.th) เพื่อขอให้ด�ำเนินการแก้ไขแล้ว แต่เรื่อง
ดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบแล้ว พบว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปตามค�ำร้องเรียน
จึงประสานกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งว่า สถานที่บริเวณที่ถูก
ร้องเรียนอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนัน้ พืน้ ทีท่ เี่ ว้นช่วงก่อสร้างทางเท้าไว้ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
กฎหมายข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผูต้ รวจการแผ่นดินได้เสนอขอให้สำ� นักการโยธาพิจารณาสร้าง
สะพานชั่ ว คราวที่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยได้ เ พื่ อ แก้ ไขปั ญ หากรณี ป ระชาชนต้ อ งลงไปเดิ น
บนผิวการจราจร เพือ่ ป้องกันอันตรายจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เฉีย่ วชน ซึง่ กรุงเทพมหานคร
โดยส�ำนักการโยธาจะพิจารณาด�ำเนินการ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป และเมื่ อ เดื อ น
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รับแจ้งจากส�ำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
ส�ำนักการโยธาว่าได้จัดท�ำโครงสร้างเหล็ก
ชัว่ คราวซึง่ มีความมัน่ คงแข็งแรงปิดช่องว่าง
เพือ่ ให้ประชาชนได้สญั จรโดยปลอดภัยแล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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กรณีกล่าวอ้างว่า น�ำ้ ในคลองหลอดมีสดี ำ� และมีกลิน่ เหม็นนัน้ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประสานงาน
ขอให้สำ� นักงานเขตพระนครตรวจสอบและด�ำเนินการพัฒนาและรักษาความสะอาดคลองหลอด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส�ำนักงานเขตพระนครได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิมและ
พื้นที่โดยรอบ ท�ำการขุดลอกคลองพร้อมเก็บขยะ จนท�ำให้น�้ำในคลองไม่มีปัญหาน�้ำด�ำหรือ
มีกลิ่นเหม็น ดังนั้น กรณีจึงเป็นการด�ำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงสั่งยุติเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องร้องเรียนนี้จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งความเดือดร้อน
ของประชาชนให้กรุงเทพมหานครทราบเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ร้องเรียน
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่อย่างใด และเมื่อผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานงานกับ
กรุงเทพมหานครเพือ่ ขอให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยกรุงเทพมหานครได้ให้ความร่วมมือด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว ภายใต้การเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและความเห็นชอบของกรุงเทพมหานครในการที่จะแก้ไขทางเดินเท้า
อย่างมั่นคงแข็งแรง แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท�ำให้ประชาชนได้สะพานเหล็ก
เป็นทางเท้า ไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินตกคลองหรือลงเดินบนพื้นผิวถนนการจราจร ได้รับ
ความปลอดภัยจากการสัญจร อีกทัง้ เป็นประโยชน์แก่ผพู้ กิ ารหรือผูส้ งู อายุทสี่ ามารถใช้ทางเท้า
โดยสะดวกปลอดภัยต่อไป ประกอบกับน�้ำในคลองหลอดก็มีความสะอาดจากการด�ำเนินการ
พัฒนาภูมทิ ศั น์ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วมีความสบายกายสบายใจ
จากการพบกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

196

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 196

6/3/2564 BE 09:32

เรื่องที่

๒๖

ความเดือดร้อนจากการแสดงดนตรีส่งเสียงดัง
ผูร้ อ้ งเรียนพักอาศัยอยูท่ ชี่ นั้ ๒๑ คอนโดแห่งหนึง่ แถวสนามบินน�ำ ้ ได้รบั ความเดือดร้อน
กรณีร้านอาหารเปิดเพลงและแสดงดนตรีส่งเสียงดังในช่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๒.๐๐ น.
ของทุกวัน ผูร้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียนเรือ่ งดังกล่าวไปยังสถานีตำ� รวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
หลายครั้งแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด
ผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเห็นว่า กรณี
สถานีต�ำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ละเลยปล่อยให้ร้านอาหารเปิดเพลงและ
แสดงดนตรีส่งเสียงดังนั้น จากการตรวจสอบปรากฏว่าร้านอาหารไม่เป็นสถานบริการ
ตามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม แต่เป็นร้านจ�ำหน่ายอาหาร
และมีการแสดงดนตรีสด โดยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร
รัตนาธิเบศร์ สุ่มตรวจสอบและพบว่าร้านดังกล่าวมีการเปิดเพลงส่งเสียงดัง จึงได้จับกุมตัว
ผู้ดูแลร้าน โดยแจ้งข้อหาว่า “ส่งเสียงดัง ท�ำให้เกิดเสียงหรือกระท�ำอื้ออึงโดยไม่มีเหตุ
อันควร จนท�ำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน” ปรับเป็นเงินจ�ำนวน ๕๐๐ บาท ตามคดี
เปรียบเทียบปรับที่ ๑๑๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลังจากจับกุมด�ำเนินคดีแล้ว
เจ้าพนักงานต�ำรวจได้กำ� ชับและกวดขันตรวจตราเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง แต่ไม่พบการกระท�ำผิด
แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบของเทศบาลนครนนทบุรปี รากฏว่า ร้านดังกล่าวเข้าข่าย
เป็นการประกอบกิจการทีต่ อ้ งควบคุมตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครนนทบุรี เรือ่ ง การควบคุม
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ การแสดงดนตรีสดไม่ได้รบั อนุญาตประกอบ
กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ เทศบาลนครนนทบุรจี งึ ได้มหี นังสือ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งค�ำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดประกอบกิจการ พร้อมทั้ง
ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับเหตุร�ำคาญ แต่ร้านดังกล่าวยังคงเพิกเฉยและฝ่าฝืนค�ำสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงได้พิจารณาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้นเรื่องร้องเรียนนี้จึงเป็น
เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้วตามมาตรา ๓๗ (๖)
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แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ตามมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนเช่นกรณีนี้ขึ้นอีก ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีร่วมกับที่ท�ำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี สถานีตำ� รวจภูธรรัตนาธิเบศร์ เทศบาลนครนนทบุรี ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ท้องถิน่ จังหวัด ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขรายละเอียดในการก่อสร้างอาคารหรือสถานประกอบกิจการ ประเภทวัสดุที่ใช้
ป้องกันเสียงดังเล็ดลอดออกภายนอกอาคาร ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแสดงดนตรี เพื่อให้การประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาเดือดร้อนร�ำคาญแก่ประชาชน และ
ให้เทศบาลนครนนทบุรอี อกเป็นเทศบัญญัติ
ควบคุมการประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพ ประเภทการแสดงดนตรี
ตามมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
อนึ่ง เนื่องจากปัญหาร้องเรียนลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ด้วย ซึ่งใน
การแก้ไขปัญหา เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่มกี ารออกข้อบัญญัตคิ วบคุม
กิจการทีม่ รี ายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขทีช่ ดั เจน ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อแนะน�ำให้จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่ท�ำการปกครอง
จังหวัด ส�ำนักงานอัยการจังหวัด กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด ส�ำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ร่วมกันพิจารณาจัดท�ำตัวอย่างหรือต้นแบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
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เงือ่ นไขรายละเอียดการก่อสร้างอาคารหรือสถานประกอบกิจการ ประเภทวัสดุทใี่ ช้ปอ้ งกัน
เสียงดังเล็ดลอดออกภายนอกอาคาร การทดสอบเสียงดังภายนอกอาคาร ตลอดจนการใช้วสั ดุ
ที่ไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดอัคคีภัยโดยง่ายหรือวัสดุทนไฟ เป็นต้น เพื่อประกอบการ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแสดงดนตรี และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�ำไปจัดท�ำเป็นข้อบัญญัตหิ รือเทศบัญญัตคิ วบคุมการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแสดงดนตรี ตามมาตรา ๓๒ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศใช้บังคับต่อไป โดยให้ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบ
และด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีหนังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๔.๖/๑๑๑๖๓
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
สรุปว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๒๕๓
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว

เรื่องที่

๒๗

ความเดือดร้อนจากการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแสดงดนตรีสดเสียงดัง
ผู้ร้องเรียน ได้ร้องเรียนกรณีเทศบาลต�ำบลท่าศาลาละเลยไม่ด�ำเนินการกับ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ซึง่ มีสถานทีต่ งั้ ใกล้เคียงกับบ้านเรือนของประชาชนและโรงเรียน
ในอ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยปล่อยให้มีการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
แสดงดนตรีสดส่งเสียงดังรบกวน เป็นเหตุให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รบั ความเดือดร้อน
โดยผูร้ อ้ งเรียนเคยร้องเรียนไปยัง ส�ำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่เรือ่ งอยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการ
รวมถึงร้องเรียนไปยังเทศบาลต�ำบลท่าศาลาและหน่วยงานระดับกรม แต่ไม่ได้รับทราบ
ความคืบหน้าการด�ำเนินการ จึงร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เทศบาลต�ำบลท่าศาลาได้ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว เห็นว่าเป็นเหตุรำ� คาญ ตามมาตรา ๒๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้แนะน�ำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแก้ไขปรับปรุง
แต่ผู้ประกอบการมิได้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานภายในเวลาที่ก�ำหนด เทศบาล
ต�ำบลท่าศาลาจึงมีค�ำสั่งให้ผู้ประกอบการหยุดการกระท�ำเหตุที่ท�ำให้เกิดเสียงดังรบกวน
ต่อประชาชนทีพ่ กั อาศัยอยูบ่ ริเวณใกล้เคียง แต่เนือ่ งจากผูร้ อ้ งเรียนยังได้รบั ความเดือดร้อน
จากเหตุดังกล่าว เทศบาลต�ำบลท่าศาลาจึงเชิญผู้ร้องเรียนและผู้ประกอบการร้านอาหาร
มาประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งร้านอาหาร
ได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงแล้ว แต่ผู้ร้องเรียนยังคงได้รับความเดือดร้อน
จากเสียงดังรบกวน ดังนั้น เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน เทศบาลต�ำบลท่าศาลา
จึงมีหนังสือไปยังอ�ำเภอเมืองลพบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือในการ
ตรวจวัดเสียงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าเท่ากับ ๒๑.๗ เดซิเบลเอ
ถือว่าเป็นเสียงรบกวน แต่เทศบาลต�ำบลท่าศาลายังไม่ได้มคี ำ� สัง่ เกีย่ วกับการประกอบกิจการ
แต่อย่างใด ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและได้มอบหมายให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีหนังสือหารือไปยังจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางในการด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ เพื่อระงับเหตุ
ร�ำคาญให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการในการด�ำเนินการกับ
ผู้ก่อเหตุร�ำคาญดังกล่าว ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทศบาลต�ำบลท่าศาลา
ได้มีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหยุดด�ำเนินกิจการแล้ว ซึ่งหากเทศบาลต�ำบล
ตรวจพบว่า สถานประกอบการร้านอาหารไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว เทศบาลต�ำบล
จะด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว
มีความเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า อ�ำเภอเมืองลพบุรีได้พิจารณาผลการตรวจวัด
ระดับเสียง ซึ่งมีค่าเกิน ๑๐ เดซิเบลเอ ถือว่าเป็นเสียงรบกวน และเป็นเหตุร�ำคาญ โดยแจ้งให้
เทศบาลต�ำบลด�ำเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ�ำนาจในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบาลต�ำบลท่าศาลาได้มีค�ำสั่งให้
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ผูป้ ระกอบการร้านอาหารหยุดด�ำเนินกิจการแล้ว แต่การทีห่ น่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องมิได้
ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด�ำเนินการตามค�ำสัง่ ดังกล่าว และมิได้มมี าตรการในการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างจริงจัง เป็นเหตุให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับ
การแก้ไขให้เป็นที่ยุติ จึงมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ หลายหน่วยงาน สมควรที่
หน่วยงานของรัฐจะขจัดหรือระงับความเดือดร้อนดังกล่าว จึงอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓๒
ประกอบมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้จังหวัดติดตามผลการด�ำเนินการภายหลังจากที่
เทศบาลต�ำบลได้มีค�ำสั่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารด�ำเนินกิจการ พร้อมทั้งก�ำชับ ก�ำกับดูแล
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้หมั่นตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านอาหาร
อันเป็นสถานประกอบการในพืน้ ทีค่ วามดูแลรับผิดชอบอย่างต่อเนือ่ ง หากพบว่ามีการด�ำเนินการ
ที่ไม่ถูกต้องและเป็นการฝ่าฝืนค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
พิจารณาด�ำเนินการกับผูป้ ระกอบการหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดต่อไป ทัง้ นี้ ให้จงั หวัดลพบุรรี ายงานผลการด�ำเนินการให้ผตู้ รวจการแผ่นดินทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินจิ ฉัยให้ผรู้ อ้ งเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบต่อไป
ซึ่งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับแจ้งจากจังหวัดลพบุรีว่า ได้แจ้งให้อ�ำเภอเมืองลพบุรี
พิจารณาด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวแล้ว โดยอ�ำเภอเมือง
ลพบุรไี ด้มอบหมายเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ และได้แจ้งให้เทศบาลต�ำบลท่าศาลามอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เฝ้าระวัง ติดตามผลการแก้ไขปัญหา และด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกัน
การกระท�ำใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญกับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณ
ดังกล่าวต่อไปแล้ว
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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” โดยนาํ เรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญมาบัญญัตไิ ว้เท่านัน้ เพือ่ ให้มสี ภาพบังคับ
ให้รฐั ต้องทําตามหน้าที่ ถ้ารัฐไม่กระท�ำตามหน้าที่ ก็จะเป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ
หรือถ้ากระท�ำหน้าทีไ่ ม่ดี ไม่ถกู ต้อง ประชาชนและชุมชนย่อมมีสทิ ธิตดิ ตามและเร่งรัดให้รฐั
ด�ำเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับ
ประโยชน์นั้นได้ (มาตรา ๕๑) ทั้งนี้ เพื่อบริการประชาชนและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
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
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หรือข่าวสารสาธารณะ เป็นต้น โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกันพิจารณาและวางกรอบ
การด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐไว้วา่ ประเด็นปัญหาส�ำคัญ
ที่ควรตรวจสอบและศึกษาต้องเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนและสังคมในวงกว้างและเป็นเรื่องที่ครอบคลุมบทบัญญัติหน้าที่ของรัฐทั้ง
๑๒ ด้าน จากการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การจัดท�ำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การต่ อ ไปโดยเร็ ว นั้ น สามารถแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
ความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนตาม
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
เกี่ยวกับหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ดังนี้
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๑. ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๑๑ เรื่อง และยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจ�ำนวน ๔ เรื่อง
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแล้วรับเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะตามหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ จ�ำนวน ๒ เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เรื่องที่

๑

การด�ำเนินการต่ออายุสมั ปทานหรือใบอนุญาตให้กบั รถตูโ้ ดยสารสาธารณะทีค่ รบก�ำหนด
๑๐ ปี ออกไปอีก ๒ - ๓ ปี โดยไม่ชอบด้วยหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกรมการขนส่งทางบก และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมด�ำเนินการต่ออายุสัมปทานหรือใบอนุญาตให้กับรถตู้โดยสาร
สาธารณะที่ครบก�ำหนด ๑๐ ปี ออกไปอีก ๒ - ๓ ปี โดยไม่ชอบด้วยหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในบทบัญญัติมาตรา ๕๓
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๑ ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนผูใ้ ช้บริการ
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเห็นว่า นโยบายการเปลีย่ นรถตูโ้ ดยสารสาธารณะเป็นรถโดยสาร
ขนาดเล็กและการขยายระยะเวลาอายุการใช้งานของรถตู้โดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนรถตู้โดยสาร
สาธารณะเป็นรถโดยสารขนาดเล็กและการก�ำหนดอายุการใช้งานของรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ
ในทุกด้านทุกมิติ โดยได้ดำ� เนินการศึกษาทบทวนจากโครงการต่าง ๆ ทีไ่ ด้จา้ งศึกษาไว้ และ
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว และน�ำผลการศึกษาและวิเคราะห์เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้คงอายุการใช้งานของ
รถตู้โดยสารสาธารณะไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก พร้อมทั้งได้มีแนวทาง
204
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แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเยียวยาผูป้ ระกอบการรถตูโ้ ดยสารสาธารณะและผูใ้ ช้บริการ
รถตู้โดยสารสาธารณะ จึงยังไม่พอรับฟังได้ว่า กรมการขนส่งทางบกและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมไม่ปฏิบัตใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ดังนั้น ปัญหาตามค�ำร้องเรียน
ในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๒๒ (๓) ตามประกาศผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ ก�ำหนดเรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่รบั ไว้พจิ ารณาตามมาตรา ๓๗ (๘)
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น จึงวินจิ ฉัยยุตเิ รือ่ งร้องเรียนในเรือ่ งนีต้ ามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
อนึ่ง เนื่องจากการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการ
รถตูโ้ ดยสารสาธารณะมีความส�ำคัญต่อการเดินทางในชีวติ ประจ�ำวันของประชาชน ประกอบ
กับเพือ่ มิให้เกิดปัญหาการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวอีก ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงมีขอ้ เสนอแนะ
ให้กรมการขนส่งทางบกก�ำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดได้ติดตามและตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของรถตู้โดยสาร
สาธารณะอย่างเข้มงวดในทุกเส้นทาง รวมถึงการหาแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของรถตูโ้ ดยสารสาธารณะอย่างเร่งด่วน เพือ่ รองรับการเปลีย่ นรถตูโ้ ดยสารสาธารณะทัง้ หมด
ให้เป็นรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน (มินิบัส) หรือรถโดยสารแบบอื่น ๆ ที่มีมาตรฐาน
เท่ากันหรือสูงกว่า มาให้บริการแก่ประชาชนทดแทนต่อไปในอนาคต

เรื่องที่

๒

กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๕ วรรคสาม
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ มาตรา ๕๕ ในการก�ำกับดูแลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 205

205

6/3/2564 BE 09:32

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่ไม่ได้ส�ำเร็จวุฒิการศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อให้การบริการ
ด้านสาธารณสุขมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๕ วรรคสาม บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องพัฒนา
การให้บริการด้านสาธารณสุขให้มคี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้านสาธารณสุขทีม่ ผี ปู้ ฏิบตั งิ านประกอบด้วย
บุคลากรหลายสาขาวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละสาขานั้น
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้มีการควบคุมมาตรฐานโดยองค์กรสภาวิชาชีพของแต่ละ
สาขา เช่น สภากายภาพบ�ำบัด ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการพยาบาล
แพทยสภา สภาการแพทย์แผนไทย สภาเภสัชกรรม และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรซึ่งจะประกอบวิชาชีพเวชกรรมในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพแต่ละสาขาก�ำหนดไว้แล้ว
และยังต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคล
ซึง่ กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อืน่ หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และบุคคลใดเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบดังกล่าว หากผ่านการอบรมตามสาขาวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะ
ทางด้านใดแล้ว ให้เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้เช่นเดียวกับบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรตามระเบียบฉบับนี้ด้วยเช่นกัน
206
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และเพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมใิ ห้เกิดความทัว่ ถึง
และเท่าเทียม กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มจ�ำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติกระจายไปยังแต่ละต�ำบลทั่วประเทศ จ�ำนวน ๙,๗๗๕ แห่ง
พร้อมกับมีแผนขยายให้มากขึน้ และได้มกี ารจัดตัง้ สภาการสาธารณสุขชุมชนเพือ่ ให้มหี น้าที่
ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและการควบคุมมิให้มกี ารแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของ
บุคคลและชุมชน ซึ่งก�ำหนดวิธีการควบคุมการประกอบวิชาชีพในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังกล่าว และสภาการสาธารณสุขชุมชนได้มีบันทึก
ความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เพือ่ รับรองปริญญา
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ
การสาธารณสุขให้กบั สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพือ่ ให้ผทู้ จี่ บการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศรับรองแล้ว เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถสมัคร
เป็นสมาชิกของสภาการสาธารณสุขชุมชน และเมือ่ ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดแล้วก็จะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและ
สามารถประกอบวิชาชีพตามแต่ละสาขาวิชาชีพได้ โดยมีสถาบันการศึกษาที่ผ่านการ
พิจารณาของสภาการสาธารณสุขชุมชนและได้ประกาศรับรองแล้วตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ
ทั่ ว ประเทศ และกระทรวงสาธารณสุ ข ก�ำ หนดการควบคุ ม ทางสายการบั ง คั บ บั ญ ชา
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด การนิเทศงาน การให้คำ� ปรึกษา การตรวจราชการของสาธารณสุข
จังหวัด การพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร การให้โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดและโรงพยาบาล
ชุมชนในพืน้ ที่ สนับสนุนองค์ความรู้ ให้คำ� ปรึกษา และรับส่งต่อผูป้ ว่ ยทีเ่ กินขีดความสามารถ
การให้บริการร่วมกันของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลของบุคลากรบางสาขาในสาขา
วิชาชีพทีข่ าดแคลน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและท้องถิน่ และการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ส่วนปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนั้น กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยระยะสั้นท�ำการอบรมพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลให้ได้รับการอบรมเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งจะ
ท�ำให้สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตามที่ก�ำหนดในระเบียบหรือที่กฎหมายก�ำหนด
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และระยะยาวเร่งรัดการผลิต อบรม และพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้เพียงพอภายใน
๑๐ ปี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรอัตราข้าราชการ
ตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำนวน ๒๔ สายงาน รวมทั้งสิ้น ๓๘,๑๐๕ อัตรา และให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่
เพือ่ บรรจุนกั ศึกษาผูส้ ำ� เร็จการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๕ สายงาน รวม ๗,๕๗๙ อัตรา
เพื่อเพิ่มอัตราบุคลากรให้กับกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้ว ดังนั้น จึงถือได้ว่ากระทรวง
สาธารณสุขได้ด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงแล้ว จึงมิได้เป็นกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๕
วรรคสาม
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ตามประเด็นเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ปรึกษา
หารือและเห็นชอบร่วมกันโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า
กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๕ วรรคสามแล้ว แต่เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้มคี วามสามารถในการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้น จึงเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาและจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรม
ส�ำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในแต่ละสาขาวิชาชีพ
หรือสนับสนุนให้บุคลากรดังกล่าวได้รับการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพือ่ ให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการปฏิบตั งิ านและ
ก�ำชับให้ผู้มีหน้าที่ควบคุม ก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายต่อไป
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๒. ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาหยิบยกปัญหาจากการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ ท�ำการศึกษา รวม ๕ เรื่อง โดยขอยกตัวอย่างรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และข้อเสนอแนะทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึง การทีห่ น่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่

๑

การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรือ่ ง โครงการเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ พบว่า มีจ�ำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) จ�ำนวน ๗๘๐,๕๓๗ คน โดยเฉพาะปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
มีจ�ำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จ�ำนวน ๑๔๗,๖๔๔ คน
ซึง่ ในแต่ละปี นักเรียนกลุม่ นีม้ คี วามจ�ำเป็นต้องเข้าสูต่ ลาดแรงงานทันทีทเี่ รียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ (ม.๓) เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จึงเป็น
การเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” ได้ค่าจ้างเพียงอัตราค่าแรงขั้นต�่ำวันละ
ประมาณ ๓๐๐ บาท ซึง่ หากได้มกี ารบูรณาการช่วยเหลือเพิม่ ทักษะด้านอาชีพให้แก่นกั เรียน
กลุม่ ดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะช่วยยกระดับให้เข้าสูต่ ลาดแรงงานในฐานะ
“แรงงานมีฝีมือ” อันจะท�ำให้มีรายได้ค่าจ้างที่สูงขึ้นในฐานะ “ผู้ช่วยช่าง” หรือ “ช่าง”
ได้ค่าจ้างในอัตราที่สูงขึ้นเป็นประมาณวันละ ๔๐๐ - ๔๕๐ บาท สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นได้
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ผูต้ รวจการแผ่นดิน พิจารณาเห็นว่า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ นี กั เรียน
ที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อเป็นจ�ำนวนมาก จึงด�ำริให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินด�ำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ได้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดินกับจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกัน
ในการช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการ
ศึกษาต่อ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ด�ำ เนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ บัญญัตไิ ว้ความว่า “รัฐต้องด�ำเนินการ
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต…” ซึ่งผลการด�ำเนินโครงการฯ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบความส�ำเร็จ
จึงได้มีการถอดบทเรียนจากการด�ำเนินโครงการฯ โดยจัดท�ำคู่มือ “โครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”
เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดินกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนกลางได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กรมการจัดหางาน เพื่อสนับสนุนขยายผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ไปยังทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกจังหวัดได้มีการด�ำเนินโครงการฯ
พร้อมกันทั่วประเทศ โดยการด�ำเนินงานตามโครงการฯ ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นัน้ เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) มีผลให้ตอ้ งเลือ่ นการฝึกอบรม
เพิม่ ทักษะด้านอาชีพให้กบั นักเรียนกลุม่ เป้าหมายล่าช้าไปจากก�ำหนดการฝึกอบรมทีก่ ำ� หนด
ไว้เดิม ซึ่งพบว่ามีจ�ำนวนนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ
เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพตามโครงการฯ ดังนี้
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๑. รวมนักเรียนที่เรียนจบ ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๔๘๙,๐๑๒ คน

    ๑.๑  เรียนต่อในระบบการศึกษา

๔๖๘,๒๓๑ คน

    ๑.๒  ไม่เรียนต่อในระบบการศึกษา

๒๐,๗๘๑ คน

           ๑.๒.๑ ไม่ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ

๑๔,๗๒๓ คน

           ๑.๒.๒ ต้องการเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ

๖,๐๕๘ คน

๒. จ�ำนวนนักเรียนที่มาศึกษาดูงาน

๓,๒๕๖ คน

๓. จ�ำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ

๑,๐๑๔ คน

๔. จ�ำนวนนักเรียนเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ จริง

๔๐๒ คน

เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน และส�ำนักงบประมาณ ในการด�ำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียนครอบครัวยากจนทีไ่ ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ) เพื่อประชุมซักซ้อมและ
ชี้แจงแนวทางการด�ำเนินโครงการฯ ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับ
จังหวัดทัว่ ประเทศ ซึง่ มีกำ� หนดการประชุมชีแ้ จงฯ เป็นรายภาค จ�ำนวน ๔ ภาค (ภาคกลาง,
ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดังนี้
- กลุ่มภาคใต้ ๑๔ จังหวัด วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสงขลา
- กลุม่ ภาคกลางและภาคเหนือ ๓๕ จังหวัด วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ กรุงเทพมหานคร
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๗ จังหวัด วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ กรุงเทพมหานคร
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การขับเคลื่อน “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”
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เรื่องที่

๒

การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิของมารดาระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร กรณี
การบริโภควิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
ตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินได้ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนด้านสาธารณสุขว่า ปัจจุบนั
หน่วยงานของรัฐได้ด�ำเนินการครบถ้วนถูกต้องในการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพตามอ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ ประกอบกับมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่า หญิงมีครรภ์ควรได้รับโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความพิการ
ในเด็กทารกแรกเกิด ซึง่ ควรจะต้องรับประทานขนาด ๐.๔ มิลลิกรัม ทุกวันก่อนการตัง้ ครรภ์
โดยเน้นที่ช่วงเวลาสามเดือนก่อนการตั้งครรภ์และสามเดือนแรกหลังจากการตั้งครรภ์แล้ว
ซึ่งจากข้อมูลการรายงานขององค์การอนามัยโลก ได้มีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เพื่อลดความพิการแต่ก�ำเนิดแก่ทุกประเทศทั่วโลก โดยเสนอให้หญิงวัยเจริญพันธุ์หรือ
หญิงที่เตรียมตั้งครรภ์ได้รับกรดโฟลิก (folic acid supplementation) ๔๐๐ ไมโครกรัม
ทุกวันก่อนตัง้ ครรภ์ และผูต้ รวจการแผ่นดินได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ แสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมจัดประชุม
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีขอ้ เสนอแนะให้องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการผลิตโฟลิก
เอซิด (วิตามิน B9) ขนาด ๐.๔ มิลลิกรัม ซึ่งจัดเป็นยาเพื่อให้ประชาชนได้หามาบริโภค
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว
จากการทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินมีคำ� วินจิ ฉัยในเรือ่ งดังกล่าวข้างต้นและตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ได้ก�ำหนดให้สิทธิ
ของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รบั ความคุม้ ครองและช่วยเหลือ
และเป็นหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งจัดให้มบี ริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามมาตรา ๕๕ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินจึงได้มีความเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ป้องกันความพิการแต่ก�ำเนิด
และลดปริมาณผูพ้ กิ ารทีจ่ ะเกิดขึน้ จึงจัดท�ำโครงการสิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและ
หลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าถึง
โฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ได้อย่างทั่วถึงและไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีการลงพื้นที่เพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน ๔ ภูมภิ าค รวม ๘ จังหวัด ได้แก่
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
เช่น ปัญหาด้านการด�ำเนินการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่ตอ่ เนือ่ งและทัว่ ถึง จึงไม่เข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์ ปัญหาการด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ปัญหาด้านกลไกการขับเคลือ่ นโครงการตามนโยบาย ปัญหาด้านงบประมาณ
ท�ำให้การด�ำเนินงานโครงการตามนโยบายไม่ตอ่ เนือ่ งและทัว่ ถึง ปัญหาด้านกฎหมายส�ำหรับ
คุม้ ครองมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร ปัญหาด้านบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน
ไม่เพียงพอต่อสัดส่วนประชากรในพื้นที่ท�ำให้มีภาระงานหนักต้องปฏิบัติงานหลายภารกิจ
ในช่วงเวลาเดียวกัน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะการให้ค�ำปรึกษาเรื่องการ
เตรียมความพร้อมก่อนการตัง้ ครรภ์ รวมถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
ตลอดจนปัญหาการสือ่ สารประชาสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย ซึง่ ในปัจจุบนั เป็นสังคมการสือ่ สาร
โดยใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจ�ำวัน แต่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุกโดยการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ในระบบและนอกระบบการศึกษา
รวมทั้งในชุมชนยังขาดความหลากหลาย ท�ำให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ยังไม่สามารถเข้าถึง
การได้รบั โฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ประกอบกับในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับกลุม่ งานแม่และเด็ก
มีลักษณะการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งยังขาดผู้ประสานความร่วมมือ
ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓)
เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐพร้อมข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อน
และหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา ดังนี้
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๑. เสนอให้รัฐบาลผลักดันเรื่องการป้องกันความพิการแต่ก�ำเนิดเป็นระเบียบ
วาระแห่งชาติเพื่อผลักดันในเชิงนโยบายให้หน่วยงานได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรต่อไป เนือ่ งจากในประเทศไทยมีสถิตเิ ด็กเกิดใหม่
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ รายต่อปี และมีเด็กพิการแต่ก�ำเนิดมากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายต่อปี
ซึ่งตัวเลขของเด็กกลุ่มนี้มีจ�ำนวนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี
๒. เสนอให้รฐั บาลจัดให้มคี ณะกรรมการขับเคลือ่ นบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานเพือ่ ด�ำเนินการตามระเบียบวาระแห่งชาติ เรือ่ งการป้องกันความพิการแต่กำ� เนิด
ในระดับชาติ และระดับจังหวัดอันจะเป็นกลไกส�ำคัญในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เสนอให้รฐั บาลผลักดันให้มกี ารจัดท�ำกฎหมายสิทธิของมารดาในช่วงระหว่าง
ก่อนและหลังการคลอดบุตร เพื่อให้ความคุ้มครองมารดาและหญิงตั้งครรภ์ ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�ำหนด ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ในช่วง
ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังการคลอดบุตรแล้ว ให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท�ำคู่มือสิทธิแม่และเด็ก โดยรวบรวมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เพื่ อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการด�ำเนินการเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์และ
ความคุ้มครองช่วยเหลือจากรัฐ
๔. เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้แก่กระทรวงสาธารณสุขในด้าน
การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ในระยะยาวจะช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเพื่อให้การจัดท�ำนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพประชากรสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป
๕. เสนอให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์การเภสัชกรรม และกรุงเทพมหานคร บูรณาการความร่วมมือในการรณรงค์และ
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ประชาสัมพันธ์ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ และมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร
ทราบถึงประโยชน์ของการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) เพือ่ ลดความพิการแต่กำ� เนิด
ของเด็กทารกแรกเกิด โดยประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรูผ้ า่ นช่องทางต่าง ๆ ทีห่ ลากหลาย
ทั้งนี้ เนื่องจากภารกิจการประชาสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน จึงเห็นควรให้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำ
แผนแม่บทการประชาสัมพันธ์เรือ่ งการป้องกันความพิการแต่กำ� เนิด และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์ทงั้ ในส่วนกลางและระดับจังหวัด เพือ่ ให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ต่อไป
๖. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด�ำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลสุขภาพเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ HDC (Health Data Center)
เพื่อให้ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ HDC (Health Data Center) มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์ สามารถน�ำไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเพือ่ ป้องกันโรคในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๗. เสนอให้มีการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นผูน้ ำ� ความรูใ้ นเรือ่ งการป้องกันความพิการแต่กำ� เนิดในเด็กแรกเกิดแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์
ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทุกจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันในการด�ำเนินงานด้านการ
สาธารณสุขมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วย
ปฏิบตั งิ านดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับหญิงวัยเจริญพันธุ์
ซึ่งการช่วยปฏิบัติงานดังกล่าว สร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก
๘. เสนอให้ทกุ จังหวัดให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการป้องกันความพิการแต่กำ� เนิด
โดยให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด
โดยก�ำหนดให้เป็นระเบียบวาระของจังหวัด มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นในระดับ
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จังหวัดเพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการก�ำหนดเรื่องการป้องกันความพิการแต่ก�ำเนิดเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานในจังหวัด แต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะท�ำงาน
ด้านการติดตามประเมินผล เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุร์ บั รูแ้ ละเข้าถึงโฟลิก เอซิด
(วิตามิน B9) อันจะเป็นการลดความพิการแต่ก�ำเนิดลงได้
๙. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดให้มจี งั หวัดน�ำร่องเรือ่ งการป้องกันความพิการแต่กำ� เนิด เพือ่ เป็นต้นแบบในการด�ำเนินงาน
เรื่องการป้องกันความพิการแต่ก�ำเนิด สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)
ว่าด้วยการส่งเสริม การเกิด และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข
และจัดท�ำคูม่ อื เป็นต้นแบบการด�ำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขและบุคลากรด้านสุขภาพ
ในทุกจังหวัดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
เมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้เสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) เรื่อง สิทธิ
ของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
ตามมาตรา ๒๒ (๓) ประกอบมาตรา ๓๕ แล้ว โดยส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มหี นังสือ
แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้พจิ ารณาแล้วและมีบญั ชามอบหมายกระทรวงสาธารณสุขน�ำความเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินไปพิจารณาด�ำเนินการ เพื่อจัดท�ำเป็นประเด็น
พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไปแล้ว
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เรื่องที่

๓

การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตัง้ แต่กอ่ นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
และวรรคสอง ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ก�ำหนดให้ด�ำเนินการปฏิรูป
ประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลดังต่อไปนี้ จ. ด้านการศึกษา (๑) ให้สามารถเริ่ม
ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง
เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ซึง่ ก�ำหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส�ำคัญเพือ่ ให้
การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงในภูมิภาคต่าง ๆ
ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุรนิ ทร์ และจังหวัดบุรรี มั ย์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กไม่มกี ารแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ไม่มกี ารก�ำหนดมาตรฐาน
การจัดการศึกษาเด็กเล็กทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ไม่มี
การติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ไม่มกี ารประเมินคุณภาพครูผสู้ อนประจ�ำปี ด้านบุคลากร
พบว่าครูผู้สอนไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง และจ�ำนวนบุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ�ำนวนไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนเด็ก ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย พบว่าสภาพอาคารช�ำรุดทรุดโทรมขาดงบประมาณด�ำเนินการก่อสร้าง
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อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มั่นคงแข็งแรง อาคารสถานที่มีลักษณะแออัด คับแคบ ไม่ถูก
สุขลักษณะ และไม่มีมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ขาดแคลนสือ่ การเรียนการสอนและ
ครูผสู้ อนขาดความรูค้ วามเข้าใจในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน ไม่มกี ารก�ำหนดมาตรฐาน
ด้านวิชาการส�ำหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการมีสว่ นร่วม
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง ท�ำให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่มีประสิทธิภาพ และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขาดการส่งเสริม
ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้มีศักยภาพ ขาดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอน
ครูผดู้ แู ลเด็ก ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กของเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายเป็นระบบอุปถัมภ์
ต่อมา มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี
สาระส�ำคัญในการก�ำหนดให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับความคุ้มครอง ดูแล พัฒนา ให้การเรียนรู้
และการศึกษาให้สมกับวัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ เพื่อให้เติบโต
ขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงการก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มีการท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและอ�ำนวยความสะดวกในการบริการด้านการคุม้ ครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย
อย่างทัว่ ถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากการทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานขับเคลือ่ น
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าการด�ำเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติยังไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ เนื่องจากติดขัดข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก
การขาดสือ่ การเรียนการสอน และงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานทีต่ ามทีม่ าตรฐาน
ก�ำหนดไว้

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 219

219

6/3/2564 BE 09:32

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของระบบการบริหารการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย ซึง่ ต้องการให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมบริหาร
จัดการให้เด็กปฐมวัยในทุกภูมิภาคได้รับการคุ้มครอง ดูแล ในแนวทางที่สอดคล้อง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๒๕๘ จ.
ด้านการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เมื่อวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงการทีห่ น่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐพร้อมข้อเสนอแนะ
เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็กต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. เสนอให้เร่งรัดติดตามการด�ำเนินการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ ให้ได้ผทู้ มี่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ มีความเหมาะสมเป็นทีย่ อมรับ มาปฏิบตั ิ
หน้าที่และมีอ�ำนาจในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒. เสนอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมุง่ เน้นให้เกิดการจัดท�ำแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและจัดท�ำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยโดยเร็ว โดยแผนดังกล่าวต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
โดยแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องมีการก�ำหนดกรอบการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ติดตามผลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สนับสนุนแผนงานและโครงการ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
๓. เสนอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
ของประเทศและเป็นมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ ประเทศใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด�ำเนินงาน
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๔. เสนอให้มกี ารก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ต่างก็มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น เห็นควรให้มีการด�ำเนินการแบบบูรณาการ
การท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลงานด้านเด็กปฐมวัย โดยจัดให้มกี ารให้บริการ
สาธารณสุข จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุม้ ครองสิทธิในหน่วยงาน
เดียวกัน (One Stop Service) โดยมีภารกิจร่วมกันในการด�ำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะด้านการให้บริการ และการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดความซ�ำ้ ซ้อน
๕. ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและปลูกฝังให้ความส�ำคัญกับการผลิตครู
และพัฒนาบุคลากรที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรทีม่ กี ารเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู ผูด้ แู ลเด็กปฐมวัยทีม่ งุ่ หวัง
ให้เด็กเติบโตไปเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติที่มีคุณภาพต่อไป โดยการพัฒนาและเสริมสร้าง
จริยธรรมครู ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตอาสา มีคุณธรรมของครูด้านความรัก
ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อเด็กปฐมวัย
๖. เสนอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนพัฒนาการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ การพัฒนางานด้านเด็กปฐมวัยควรเป็นหน้าที่
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาและ
ดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยมีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
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ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑.๗/๘๓๘๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการด�ำเนินการ
สรุปได้วา่ นายกรัฐมนตรีได้พจิ ารณาและมีบญ
ั ชามอบหมายกระทรวงศึกษาธิการน�ำความเห็น
และข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินไปพิจารณาด�ำเนินการเพือ่ จัดท�ำประเด็นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และมีบัญชาให้ติดตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย ทุกประเภทว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร ทัง้ นี้ ส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินจะติดตามการด�ำเนินการเรือ่ งข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินในการด�ำเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาเด็กเล็กต่อไป

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการจัดท�ำข้อเสนอแนะ
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เรื่องที่

๔

การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ มาตรา ๕๙ บัญญัติให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นความลับของ
ทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
ดังกล่าวได้โดยสะดวก ผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บังคับใช้
มาเป็นระยะเวลา ๒๓ ปี ส่งผลให้บทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายอาจไม่เอื้ออ�ำนวย
ให้หน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ได้อย่างครบถ้วนสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ด้วยเหตุนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้แสวงหาข้อเท็จจริงและรับฟัง
ข้อเท็จจริง ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้จดั ส่งรายงานของผูต้ รวจการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) เรื่อง หน้าที่
ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้อเสนอ
ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้
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๑. ชือ่ พระราชบัญญัติ และค�ำนิยาม “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” ประเภทข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เปิดเผย และกระบวนการให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
(๑) ชื่อพระราชบัญญัติและค�ำนิยาม
(๑.๑) เปลี่ยนชื่อ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ เป็น“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....”
(๑.๒) แก้ไขนิยามของ “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ในมาตรา ๔
ให้เป็น “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” และให้เพิ่มเติม “ชุดข้อมูล” และ “บัญชีข้อมูล”
ไว้ในความหมายของนิยาม “ข้อมูลข่าวสาร” ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างกันได้
(๒) ปรับปรุงให้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ น ไปตามหลั ก การการเปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะเป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป
การปกปิดเป็นการยกเว้น ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นความลับ
ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าทีจ่ ดั เก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธกี ารอืน่ ใด โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั มีระบบ
ข้อมูล ฐานข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล และจัดท�ำช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะ อ�ำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจดู ขอข้อมูล ขอส�ำเนา
หรือรับรองส�ำเนาข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
(๔) เพิ่มเติมบทบัญญัติที่ให้หน่วยงานของรัฐสามารถด�ำเนินการแบ่งปัน
เชื่อมโยง หรือบูรณาการข้อมูลเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือ
ประโยชน์สาธารณะ
(๕) แก้ไขค�ำว่า “เอกสารประวัติศาสตร์” ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับ
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๒. นิยาม “หน่วยงานของรัฐ” ควรปรับปรุงให้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ
ทุกประเภท รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบให้ด�ำเนินกิจการแทนรัฐ
๓. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานรัฐ ทั้งในด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูล และการด�ำเนินการจัดเก็บ การใช้
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
๔. ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ โดยให้มีองค์ประกอบมาจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
และจากหน่วยงานของรัฐ เป็นไปในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
๕. ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีเพียงคณะเดียว
และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสาธารณะประจ�ำแต่ละหน่วยงาน
๖. ก�ำหนดให้มบี ทบัญญัตใิ ห้การคุม้ ครองเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่กระท�ำไปโดยสุจริต ทั้งในกรณีเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะ
ซึ่งหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดส่งรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีแล้ว ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๔๐๑.๗/๘๙๘๘
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่าข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินนัน้ นายกรัฐมนตรี
ได้พิจารณาและมีบัญชามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณา
จั ดท� ำ ประเด็นพิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ต่อไปแล้ว
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เรื่องที่

๕

การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
(Motorway) สายตาก – แม่สอด และสายกาญจนบุรี – บ้านพุน�้ำร้อน
สืบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก แม่สอด (บริเวณดอยรวก) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้หยิบยกประเด็นปัญหานี้ขึ้นมา
พิจารณา โดยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และน�ำข้อเท็จจริงที่ได้มาจัดท�ำเป็นรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก – แม่สอด แบ่งเป็นระยะสั้น
และระยะยาว เสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อด�ำเนินการในระยะยาว เสนอให้ส�ำนักแผนงาน กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม เร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก – แม่สอด
ประกอบกับมีเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหลายเส้นทาง โดยเฉพาะ
เส้นทางกาญจนบุรี – บ้านพุน�้ำร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จ�ำนวนมาก และ
เป็นเส้นทางทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการของกรมทางหลวง ประกอบกับเส้นทางจากบ้านพุนำ�้ ร้อน
ไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในประเทศเมียนมา ความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้ ของโครงการ
ท่าเรือน�ำ้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ในขณะนีน้ า่ จะยังไม่เกิดขึน้ โครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ
ยังไม่สามารถที่จะรองรับโครงการได้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความเห็นในเบื้องต้น
ว่า ควรที่จะน�ำงบประมาณของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี –
บ้านพุน�้ำร้อน ไปใช้ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก – แม่สอด น่าจะ
เป็นประโยชน์มากกว่า จึงมีด�ำริให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินท�ำการศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อดีข้อเสีย ความเป็นไปได้ ผลกระทบและความคุ้มค่าในการก่อสร้างโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายตาก - แม่สอด และสายกาญจนบุรี - บ้านพุน�้ำร้อน เพื่อน�ำมา
ประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ
เพื่อจัดท�ำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
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ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยมีหนังสือขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา โดยได้รับ
การชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร ทีม่ ตี อ่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก - แม่สอด และสายกาญจนบุรี
- บ้านพุนำ�้ ร้อนแล้ว ซึง่ ปัจจุบนั หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการจัดท�ำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก - แม่สอด และสายกาญจนบุรี – บ้านพุน�้ำร้อน
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๒.๔ ผลการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
การด�ำเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา ๒ วัน)

เรื่องที่

๑

กรณีเทศบาลต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ด�ำเนินการจัดหาน�้ำส�ำหรับใช้
ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ร้องเรียนซึ่งประสบภัยแล้ง
ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า พื้นที่ในเขตต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ท�ำให้น�้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน ผู้ร้องเรียน
ขาดแคลนน�ำ้ ส�ำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ผูร้ อ้ งเรียนจึงขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดินประสาน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมาย
ให้สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินประสานงานกับทางเทศบาลต�ำบลหนองบัวและการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวให้ร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนและประชาชน โดยได้นำ� รถบรรทุกน�ำ้ จัดส่งน�ำ้ ให้แก่
ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่และจัดหาแหล่งน�้ำให้เพียงพอส�ำหรับใช้ในการผลิต
น�้ ำ ประปา พร้ อ มทั้ ง จั ด หาเครื่ อ งสู บ น�้ ำ และซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส ามารถ
ด�ำเนินการจ่ายน�้ำประปาได้เป็นปกติ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่า
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนขอให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ แก้ไขปัญหาการไม่มนี ำ�้ ส�ำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของผูร้ อ้ งเรียนซึง่ อาศัยอยูท่ ตี่ ำ� บล
หนองบั ว อ� ำ เภอหนองบั ว จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
ได้ประสานงานกับเทศบาลต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และการประปา
ส่วนภูมภิ าค สาขาท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพือ่ ขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว
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โดยเร็ว และขณะนีผ้ รู้ อ้ งเรียนได้รบั น�ำ้ ส�ำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้ว ดังนัน้ กรณีดงั กล่าว
จึงเป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนได้รบั การแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้วตามมาตรา ๓๗ (๖)
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินจิ ฉัย
ยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๓ วัน

เรื่องที่

๒

กรณีขอให้ประสานงานไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์ เพือ่ แก้ไขปัญหาไฟฟ้า
ส่องสว่างดับในซอยนาคนิวาส ๔๘ แยก ๑๔ - ๔ ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
ผูร้ อ้ งเรียนอาศัยอยูใ่ นซอยนาคนิวาส ๔๘ แยก ๑๔ - ๔ ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยเส้นทางดังกล่าวสัญจรเป็นประจ�ำ และผูร้ อ้ งเรียน
พบว่าไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดวงแรกต้นซอยได้ดับลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
ทีใ่ ช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรในเวลากลางคืนได้ ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งเรียนได้เคยประสานไปยังการไฟฟ้า
นครหลวงแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้แต่อย่างใด
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินประสานงานไปยัง
การไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์ เพือ่ ขอให้ดำ� เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึง่ แจ้งว่าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการให้โดยเร็ว ต่อมาส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั แจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์วา่ ได้ดำ� เนินการตรวจสอบ
และแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว ซึง่ ผูร้ อ้ งเรียนแจ้งว่าไฟฟ้าส่องสว่างในพืน้ ทีด่ งั กล่าวสามารถใช้การ
ได้แล้ว และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า เรือ่ งดังกล่าว
เป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนได้รบั ความเดือดร้อนอันเนือ่ งมาจากการไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์
ไม่แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างดับในซอยนาคนิวาส ๔๘ แยก ๑๔ - ๔ ถนนนาคนิวาส
ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น จึ ง ได้ ป ระสานไปยั ง การไฟฟ้ า นครหลวงเขตนวลจั น ทร์
ให้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งต่อมาได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว กรณีนจี้ งึ เป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนได้รบั การแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ ตามมาตรา ๓๗
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและผู้อ�ำนวยการไฟฟ้า
เขตนวลจันทร์ทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา

เรื่องที่

๓

จ�ำนวน ๑ วัน

กรณีการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐ ด�ำเนินการคืนเงินค่าน�้ำประปาจากเหตุมาตรวัดน�้ำ
ช�ำรุดให้กับผู้ร้องเรียนล่าช้า
ข้อเท็จจริงสรุปความได้ว่า ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องขอเงินค่าน�้ำประปาคืนจากเหตุ
มาตรวัดน�ำ้ ช�ำรุดทีก่ ารประปาส่วนภูมภิ าค สาขาท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ ได้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ร้องเรียนไปสอบปากค�ำด้วยแล้ว แต่ขณะนี้ผู้ร้องเรียน
ยังไม่ได้รับเงินค่าน�้ำประปาคืน จึงขอให้ด�ำเนินการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๑๐ เพื่อติดตามเร่งรัดการคืนเงินดังกล่าวให้กับผู้ร้องเรียนด้วย
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ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
ซึง่ ได้รบั แจ้งว่า การประปาส่วนภูมภิ าคเขต ๑๐ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
และผลการพิจารณาสามารถคืนเงินค่าน�ำ้ ประปาให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนจากเหตุมาตรวัดน�ำ้ ช�ำรุด
ได้จ�ำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งเป็นของผู้ร้องเรียนจ�ำนวน ๑ เครื่อง และเป็นของญาติผู้ร้องเรียน
จ�ำนวน ๑ เครือ่ ง ทัง้ นีอ้ ยูร่ ะหว่างการตัง้ เรือ่ งเบิกจ่ายเงิน อย่างไรก็ดี จะเร่งรัดให้มกี ารเบิกจ่าย
ให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยเร็ว
ต่อมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ แจ้งว่า ได้คืนเงินค่าน�้ำประปาจากเหตุ
มาตรวัดน�้ำช�ำรุดให้กับผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียนด้วยอีกทาง
หนึ่งว่า ได้รับเงินดังกล่าวคืนแล้วเช่นกัน
ผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่า เรือ่ งดังกล่าว
เป็นกรณีทกี่ ารประปาส่วนภูมภิ าคเขต ๑๐ ด�ำเนินการคืนเงินค่าน�ำ้ ประปาจากเหตุมาตรวัดน�ำ้
ช�ำรุดให้กับผู้ร้องเรียนล่าช้า ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังการประปา
ส่วนภูมภิ าคเขต ๑๐ เพือ่ เร่งรัดให้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ซึง่ ต่อมาการประปา
ส่วนภูมภิ าคเขต ๑๐ ได้ดำ� เนินการคืนเงินดังกล่าวให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้รบั แจ้ง
จากผูร้ อ้ งเรียนเช่นเดียวกัน ดังนัน้ กรณีนจี้ งึ เป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนได้รบั การแก้ไขความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในประเด็นนี้
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๔ วัน
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การด�ำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชย/เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ
(โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา ๒ วัน)

เรื่องที่

๔

กรณีเทศบาลต�ำบลน�ำ้ ตกไทรโยคน้อย จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนทีไ่ ด้รบั
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ลื่นล้ม เพราะมีน�้ำเสียที่ไหลมาจากรถเก็บขยะของเทศบาลฯ ล่าช้า
ข้อเท็จจริงได้ความจากผู้ร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ร้องเรียน
ได้รับอุบัติเหตุจากรถเก็บขยะของเทศบาลต�ำบลน�้ำตกไทรโยคน้อย ที่น�ำรถสภาพช�ำรุด
มาใช้งานท�ำให้มนี ำ�้ เสียจากขยะไหลลงมาบนถนนเป็นจ�ำนวนมาก อันเป็นเหตุให้ผรู้ อ้ งเรียน
ทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ลนื่ ล้มกระดูกหักต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และต้องขาดประโยชน์
ท�ำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้ประมาณ ๑ เดือน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้โทรศัพท์ประสานไปยังเทศบาลฯ เพื่อเร่งรัดให้มี
การช่วยเหลือผูร้ อ้ งเรียนโดยเร็ว ซึง่ ต่อมาผูร้ อ้ งเรียนได้รบั การชดใช้คา่ เสียหายจากเทศบาลฯ
เป็นเงินจ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท จนเป็นที่พอใจแล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า เทศบาล ฯ ได้ชดเชยเยียวยาค่าเสียหาย
จากอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียนจนเป็นที่พอใจแล้วจ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท 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 จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในประเด็นนี้ ตามมาตรา ๓๗
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๑ วัน
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เรื่องที่

๕

กรณีกรมกิจการผู้สูงอายุจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ส�ำหรับผู้สูงอายุ จ�ำนวน
๒,๐๐๐ บาท ล่าช้า
ข้อเท็จจริงได้ความจากผูร้ อ้ งเรียนว่า ผูร้ อ้ งเรียนเป็นผูส้ งู อายุเคยได้รบั การสงเคราะห์
ให้พักอาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค แต่เนื่องจากสถานที่
ดังกล่าวมีผสู้ งู อายุอาศัยอยูห่ นาแน่นจึงแจ้งความประสงค์ขอย้ายออกและมาเช่าทีพ่ กั อาศัย
ด้วยตนเอง พร้อมกับได้รับสิทธิเงินสวัสดิการสงเคราะห์จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ประมาณ
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยได้รับครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ร้องเรียนแจ้งว่า
เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมกิจการผู้สูงอายุท�ำการส�ำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุตามแผนงานแล้ว แต่ผู้ร้องเรียนยังไม่ได้
รับเงินดังกล่าว และผู้ร้องเรียนเคยประสานติดตามเร่งรัดไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุโดยตรง
หลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงท�ำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประสานไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุได้รับการชี้แจงว่า
เนือ่ งจากพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศล่าช้า
จึงท�ำให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ดงั กล่าวล่าช้าออกไป พร้อมกับแจ้งว่าขณะนีอ้ ธิบดี
กรมกิจการผูส้ งู อายุอนุมตั งิ บประมาณเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการด้านการคลัง
ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายและโอนเข้าบัญชีธนาคารผู้ร้องเรียนได้ประมาณวันที่ ๓๐ หรือ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมาส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการประสานจากกรมกิจการ
ผู้สูงอายุว่าได้โอนเงินจ�ำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนแล้ว ซึ่งผู้ร้องเรียนแจ้งว่าได้รับ
เงินดังกล่าวแล้วเช่นกัน และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าว
เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุจ่ายเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์ส�ำหรับผู้สูงอายุ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ บาท ล่าช้า ท�ำให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
ความเดือดร้อน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุ
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เพื่อขอให้เร่งรัดด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งต่อมากรมกิจการผู้สูงอายุ
ได้โอนเงินสวัสดิการสงเคราะห์จ�ำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนแล้ว กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่
ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว
ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินจิ ฉัยยุตเิ รือ่ งร้องเรียนในเรือ่ งนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและกรมกิจการผู้สูงอายุทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๔ วัน

เรื่องที่

๖

กรณีส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินให้กับผู้ร้องเรียนล่าช้า
ข้อเท็จจริงได้ความจากผู้ร้องเรียนว่า ผู้ร้องเรียนเป็นผู้พิการและเป็นผู้ได้รับสิทธิ
เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ซึง่ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� การ
ส�ำรวจข้อมูลและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว โดยผู้ร้องเรียนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินดังกล่าว
เมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๓ พร้อมกับติดตามเร่งรัดไปยังหน่วยงานโดยตรงแล้ว
แต่ได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีว่ า่ อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการและจะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ
ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ซึง่ ขณะนีเ้ จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงินได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
ให้กับผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว และส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนรับทราบ ซึ่งผู้ร้องเรียนแจ้งว่าได้รับเงินดังกล่าวแล้ว

234

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 234

6/3/2564 BE 09:32

ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าเรือ่ งดังกล่าว
เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากส�ำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณีฉุกเฉินล่าช้า ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้เร่งรัดด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งต่อมาส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขอนแก่นได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่
ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว
ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินจิ ฉัยยุตเิ รือ่ งร้องเรียนในเรือ่ งนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่ น ดิ น แจ้ง ผลการวินิจฉัยให้ผู้ร ้องเรียนและส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๑ วัน

การด�ำเนินการด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน (โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา ๒ วัน)

เรื่องที่

๗

กรณีเทศบาลต�ำบลแหลมสัก อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก�ำหนดจัดโครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งที่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด–19 (COVID-19)
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่าเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลต�ำบลแหลมสัก อ�ำเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก�ำหนดจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานทีด่ ว้ ยการคัดเลือกประชาชน
ในท้องถิ่น จ�ำนวนประมาณ ๙๐ คน เดินทางไปทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๓ ในพื้นที่ภาคกลาง โดยเทศบาลต�ำบลแหลมสักเป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
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และให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร่วมสมทบประมาณคนละ ๑,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)
และรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่เดินทางไปในที่ชุมชน ท�ำให้ผู้ร้องเรียนมี
ข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประสานไปยังเทศบาลต�ำบลแหลมสัก เพื่อให้มีการเลื่อนก�ำหนดการทัศนศึกษาดังกล่าว
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดกระบี่ เพือ่ หา
แนวทางแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องเรียนดังกล่าว โดยขอให้ศนู ย์ดำ� รงธรรมจังหวัดกระบีป่ ระสาน
ไปยังเทศบาลต�ำบลแหลมสัก อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อขอให้พิจารณาเลื่อน
ก� ำ หนดการทั ศ นศึ ก ษาดั ง กล่ า วออกไปก่ อ น เนื่ อ งจากขณะนี้ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) และต่อมาได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดกระบี่ว่า เทศบาลต�ำบลแหลมสักจะนัดประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาเลื่อนก�ำหนดการทัศนศึกษาดังกล่าว
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินประสานไปยังศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดกระบี่ เพือ่ ติดตาม
ผลการประชุมของเทศบาลต�ำบลแหลมสัก และแจ้งให้ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดกระบี่ ทราบว่า
ขณะนีร้ ฐั บาลได้มมี าตรการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด -19 (COVID-19) ซึ่ ง หน่ ว ยงานราชการควรตระหนั ก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงได้ขอให้ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดกระบี่
เป็นตัวกลางน�ำข้อเสนอนี้ให้เทศบาลต�ำบลแหลมสักได้พิจารณาต่อไป
ต่อมา ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับแจ้งจากศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดกระบี่
ว่าเทศบาลต�ำบลแหลมสักได้เลื่อนก�ำหนดการทัศนศึกษานอกสถานที่ออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)
จะดีขึ้น พร้อมกับได้ประกาศการเลื่อนก�ำหนดการดังกล่าวให้ประชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของเทศบาลต�ำบลแหลมสักด้วยแล้ว

236

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 236

6/3/2564 BE 09:32

ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประสานแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบถึงการเลือ่ นก�ำหนด
การทัศนศึกษาของเทศบาลต�ำบลแหลมสัก อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งผู้ร้องเรียนขอขอบคุณส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าว
เป็นกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนมีขอ้ กังวลอันเนือ่ งมาจากการจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานทีข่ อง
เทศบาลต�ำบลแหลมสัก อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
(COVID-19) ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดกระบี่
เพือ่ ขอให้เป็นตัวกลางในการประสานงานไปยังเทศบาลต�ำบลแหลมสักให้มกี ารแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งต่อมาเทศบาลต�ำบลแหลมสักพิจารณาเลื่อนก�ำหนดการทัศนศึกษา
ดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและได้ประกาศเลื่อนก�ำหนดการดังกล่าว
ให้ประชาชนรับทราบทางเว็บไซต์ของเทศบาลต�ำบลแหลมสักแล้ว ดังนั้น กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่
ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว
ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินจิ ฉัยยุตเิ รือ่ งร้องเรียนในเรือ่ งนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๓ วัน
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เรื่องที่

๘

กรณีส�ำนักงานเขตวัฒนา ไม่ด�ำเนินการขุดลอกท่อระบายน�้ำในบริเวณที่ผู้ร้องเรียน
แจ้งขอให้ด�ำเนินการ
ข้อเท็จจริงฟังได้ความจากผู้ร้องเรียนว่า ผู้ร้องเรียนได้แจ้งให้ส�ำนักงานเขตวัฒนา
ด�ำเนินการขุดลอกท่อระบายน�้ำบริเวณซอยนวลจิต ๔ แยกซ้าย และบริเวณตรงข้ามกับ
บ้ า นเลขที่ ๓๘๘/๒ ซอยนวลจิ ต ๔ ถนนเอกมั ย แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ส�ำนักงานเขตวัฒนาได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะด�ำเนินการ
ขุดลอกท่อระบายน�ำ้ ให้ตามค�ำร้องขอของผูร้ อ้ งเรียน โดยเมือ่ เดินทางไปถึงพบว่า ในบริเวณ
ใกล้เคียงซึ่งเป็นคนละต�ำแหน่งกับที่ผู้ร้องเรียนแจ้งไว้เกิดปัญหาน�้ำท่วมขัง จึงได้ด�ำเนินการ
ขุดลอกท่อระบายน�้ำในบริเวณดังกล่าวก่อน ท�ำให้ไม่ได้ด�ำเนินการขุดลอกท่อระบายน�้ำ
ในต�ำแหน่งที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งไว้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ส�ำนักงานเขตวัฒนา ได้เข้า
ด�ำเนินการขุดลอกท่อระบายน�้ำตามบริเวณที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งไว้แล้ว โดยพบว่าการอุดตัน
ของท่อระบายน�้ำดังกล่าวเกิดจากดินที่ไหลเข้าอุดตันท่อระบายน�้ำ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา
ส�ำนักงานเขตวัฒนา จึงได้ดำ� เนินการขุดดินออกจากท่อระบายน�ำ้ เพือ่ แก้ไขปัญหาน�ำ้ เอ่อล้น
ระบายไม่สะดวกแล้ว ผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้ว
เห็นว่า เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวเป็น กรณีสำ� นักงานเขตวัฒนา ไม่ดำ� เนินการขุดลอกท่อระบายน�ำ้
ในบริเวณทีผ่ รู้ อ้ งเรียนแจ้งขอให้ดำ� เนินการ ซึง่ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประสานงาน
กับส�ำนักงานเขตวัฒนาเพือ่ ขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และขณะนีส้ ำ� นักงานเขตวัฒนา
ได้ดำ� เนินการขุดลอกท่อระบายน�ำ้ ในบริเวณทีผ่ รู้ อ้ งเรียนประสงค์เพือ่ แก้ไขปัญหาน�ำ้ เอ่อล้น
ระบายไม่สะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้วตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียน
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ในเรือ่ งนีต้ ามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียน
และส�ำนักงานเขตวัฒนาทราบต่อไป
การด�ำเนินการใช้ระยะเวลา จ�ำนวน ๑ วัน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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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 ไม่ว่าจะตราขึ้นโดยฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือฝ่ายบริหารก็ตาม ได้แก่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
พระราชก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากรัฐสภาแล้วและประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับทีม่ คี า่ บังคับ
เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ
(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
		
ในการพิจารณาวัตถุแห่งการร้องเรียนว่ามีสถานะเป็นกฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำ
อื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้ก�ำหนดนิยามถ้อยค�ำ
ดังกล่าวไว้ จึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ เป็นกฎหมายทีก่ ำ� หนดเกีย่ วกับเขตอ�ำนาจของ
ศาลปกครอง ประกอบกับตัวอย่างการใช้การตีความที่ปรากฏในค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) กรณีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
- ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๗๖ เรื่อง
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑ เรื่อง
- ยุตกิ ารพิจารณา จ�ำนวน ๗๕ เรื่อง
(๒) กรณีกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมาตรา ๒๓ (๒)
- ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง จ�ำนวน ๐ เรื่อง
- ยุตกิ ารพิจารณา จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง
ทั้งนี้ มีตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
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๓.๑ กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ
เรื่องที่

๑

พระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนขอให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยว่าตามทีพ่ ระราชบัญญัติ
ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ ก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียกเอกสาร
จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท�ำ
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ เป็นกฎหมาย
ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๕ เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลสิ้นสุดลง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ได้ก�ำหนดให้
คณะกรรมาธิการมีอำ� นาจในการเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลให้มาแถลงข้อเท็จจริง
โดยไม่ได้กำ� หนดให้อำ� นาจในการออกค�ำสัง่ ซึง่ จะมีผลบังคับตามพระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นกรณีที่
บทบัญญัติดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๘ เป็นกฎหมายที่ออกโดย
อาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕
ซึง่ บัญญัตใิ ห้คณะกรรมาธิการของทัง้ สองสภา มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เรียกเอกสารจากบุคคลใด
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระท�ำ หรือในเรือ่ งที่
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยูน่ นั้ ได้ และเพือ่ ให้คำ� สัง่ เรียกดังกล่าวมีผลบังคับตอบสนอง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า
ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมาธิการกระท�ำกิจการ
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของทั้งสองสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับข้อเท็จจริง
ที่ครบถ้วน แต่เมื่อต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ก็ได้ก�ำหนดกลไกการด�ำเนินกิจการของทั้งสองสภาไว้ในมาตรา ๑๒๙ โดยบัญญัติ
ไว้ว่าให้คณะกรรมาธิการของทั้งสองสภา มีอ�ำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการทีก่ ระท�ำ หรือในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้และนอกจากนี้ยังได้บัญญัติวิธีการที่มีลักษณะเป็นเชิงบังคับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมาธิการของทั้งสองสภาต้องการ ไว้ในวรรคห้า
ของมาตรา ๑๒๙ อีกด้วย กล่าวคือ ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการ
ทีค่ ณะกรรมาธิการของทัง้ สองสภาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาทีจ่ ะต้องสัง่ การให้เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ในสั ง กั ด หรื อ ในก� ำ กั บ ให้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ส่ ง เอกสาร หรื อ แสดงความเห็ น ตามที่
คณะกรรมาธิการของทั้งสองสภาเรียก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมาธิการของ
ทัง้ สองสภากระท�ำกิจการเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของทัง้ สองสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในท�ำนองเดียวกัน อันเป็นการบัญญัติวิธีการบังคับเป็นการเฉพาะแล้ว เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงไม่ได้บัญญัติให้มีกฎหมาย
บังคับการเรียกและมิได้มุ่งเน้นที่จะลงโทษทางอาญาต่อบุคคลผู้ถูกเรียก เหมือนบทบังคับ
ในมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังปรากฏว่ามาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้คณะกรรมาธิการของทัง้ สองสภามีอำ� นาจเพียงเรียกเอกสาร
หรือบุคคลเท่านั้น มิให้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคล ดังเช่นที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จากเหตุผล
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว ่ า พระราชบั ญ ญั ติ ค� ำ สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก าร
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ของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปญ
ั หา
เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙
จึงได้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย ตามมาตรา ๒๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
วินจิ ฉัยว่าพระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ เป็นบทบัญญัติที่กระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล เป็นภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
และเป็นบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙

เรื่องที่

๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๙ (๓)
มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๒๕ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๙ (๓) มาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๐
ซึง่ ก�ำหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ 
่ โดยได้กำ� หนด
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นรายวัน เป็นการกระทบสิทธิแก่นายจ้างในการตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างโดยการตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นชิ้นงานแก่ลูกจ้าง ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนไม่สามารถจ่าย
ค่าจ้างตามชิน้ งานให้กบั ผูร้ บั จ้างได้ ท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียนต้องปิดกิจการ และลูกจ้างได้ยนื่ ค�ำร้อง
ถึงส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อขอรับเงินชดเชยและประโยชน์อื่นตามที่
กฎหมายก�ำหนด โดยพนักงานตรวจแรงงานส�ำนักงานสวัสดิการคุม้ ครองแรงงานจังหวัดตาก
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ได้มีค�ำสั่งให้ผู้ร้องเรียนช�ำระเงินให้แก่ลูกจ้าง ผู้ร้องเรียนประสงค์จะโต้แย้งค�ำสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานดังกล่าวโดยการยืน่ ฟ้องต่อศาล แต่เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒๕ ได้ก�ำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องน�ำเงินมา
วางศาลให้ครบจ�ำนวนตามค�ำสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งผู้ร้องเรียนไม่สามารถน�ำเงินมา
วางศาลให้ครบได้ ผู้ร้องเรียนเห็นว่าการก�ำหนดดังกล่าวเป็นการกีดกั้นมิให้ผู้ร้องเรียน
สามารถใช้สทิ ธิตามกระบวนการทางศาลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม บทบัญญัตมิ าตรา ๗๙ (๓)
มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม จึงเป็นบทบัญญัตทิ ลี่ ะเมิดและจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของผูร้ อ้ งเรียน ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๑ (๑)
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา ๗๙ (๓) มาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๐
เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
โดยความในมาตรา ๘๗ ก�ำหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาข้อมูลและพิจารณาข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับอัตราค่าจ้างทีล่ กู จ้างได้รบั ประกอบกับข้อเท็จจริงอืน่ โดยให้คำ� นึงถึงดัชนีคา่ ครองชีพ
อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถ
ของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม และให้คณะกรรมการค่าจ้างประกาศอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ หรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือในราชกิจจานุเบกษาอันเป็นบทบัญญัติให้มีการก�ำหนดอัตราค่าจ้างส�ำหรับการจ้าง
แรงงาน เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้างในการได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมภายใต้มาตรฐาน
ที่ รั ฐ ก� ำ หนดไว้ จึ ง เป็ น กฎหมายเฉพาะที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก� ำ หนดไว้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ และแม้จะเป็นการจ�ำกัดสิทธิของ
บุคคลแต่เป็นการจ�ำกัดสิทธิอย่างพอเหมาะพอควรแก่กรณี ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อ
หลักนิติธรรมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคของบุคคล ทั้งยังเป็นบทบัญญัติ
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แห่งกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในกรณีที่นายจ้างประสงค์จะจ่ายค่าจ้าง
ตามผลส�ำเร็จของงาน นายจ้างสามารถด�ำเนินการในรูปแบบของการจ้างท�ำของซึ่งไม่อยู่
ภายใต้การบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กรณีบทบัญญัติดังกล่าวจึงยังไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕
และมาตรา ๒๖
ส�ำหรับกรณีบทบัญญัตมิ าตรา ๑๒๕ นัน้ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดให้สทิ ธิแก่นายจ้าง
ในกรณีที่ไม่พอใจค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสามารถน�ำคดีไปสู่ศาลได้ โดยนายจ้าง
ต้องวางเงินต่อศาลตามจ�ำนวนที่ถึงก�ำหนดจ่ายตามค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งมี
เจตนารมณ์มุ่งหมายที่จะคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับเงินตามจ�ำนวนที่พนักงานตรวจแรงงาน
สัง่ ให้นายจ้างจ่ายแก่ลกู จ้างเมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ ทันที โดยลูกจ้างไม่ตอ้ งเสียเวลาไปฟ้องคดีบงั คับ
ให้นายจ้างจ่ายเงินจ�ำนวนดังกล่าวอีก ทัง้ ยังเป็นการป้องกันมิให้นายจ้างประวิงเวลาในการ
จ่ายเงินอันเป็นการสร้างภาระแก่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายจากนายจ้าง และ
ในกรณีที่นายจ้างฟ้องเพิกถอนค�ำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน หากศาลพิพากษาเพิกถอน
ค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแล้ว นายจ้างก็สามารถรับเงินจ�ำนวนที่วางศาลไว้คืนไปได้
โดยไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจึงไม่เป็นการจ�ำกัดสิทธิ
นายจ้ า งในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม และไม่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
๗๙ (๓) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๒๕ จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่องที่

๓

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๘ (๔) (จ) และ (ช) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๗ และการบังคับใช้บทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผูร้ อ้ งเรียน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับช�ำนาญการ
ซึง่ ส�ำเร็จการศึกษาขัน้ สูงสุดระดับปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิตว่า ผูร้ อ้ งเรียนถูกเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมอันเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ (๔) (จ) และ (ช) ที่บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผูท้ จี่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็นตุลาการในศาลปกครองชัน้ ต้น ซึง่ อาจจะท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียนเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการ
บังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ร้องเรียนมีความเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่เปิดโอกาส
ให้ผทู้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งระดับช�ำนาญการ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงาน แต่ไม่สำ� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเข้าร่วมสอบคัดเลือกเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเห็นว่า กรณีตามค�ำร้องเรียนนี้ เป็นเรือ่ งขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดิน
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ (๔) (จ) และ (ช) มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ วรรคสาม ได้รับรอง
หลักการห้ามเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างของบุคคล
ไว้ การที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้นไว้ตามมาตรา
๑๘ (๔) ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ “...(จ) รับราชการหรือเคย
รับราชการไม่นอ้ ยกว่าสามปีในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ หรือข้าราชการ
พลเรือนประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการพิเศษ ประเภทอ�ำนวยการ หรือประเภทบริหาร...

248

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 248

6/3/2564 BE 09:32

(ช) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านนิตศิ าสตร์สาขากฎหมายมหาชน
และรับราชการในหน่วยงานของรัฐหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ...” นั้น การก�ำหนด
คุณสมบัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับกับบุคคลทุกคนทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตุลาการในศาลปกครอง
ชัน้ ต้น โดยมิได้ใช้บงั คับเฉพาะบุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ส่วนการก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
เกี่ยวกับระดับต�ำแหน่ง ระยะเวลารับราชการ รวมถึงวุฒิการศึกษาไว้ว่าต้องด�ำรงต�ำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ไม่ตำ�่ กว่าระดับช�ำนาญการพิเศษ หรือการก�ำหนดว่าต้องส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน ตามมาตรา ๑๘ (๔) (จ) และ (ช)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น
เนื่องจากมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติไว้ว่า
“เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน...” การก�ำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับระดับ
ต�ำแหน่ง ระยะเวลารับราชการ รวมถึงวุฒิการศึกษา ย่อมแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่จะได้
รับแต่งตัง้ เป็นตุลาการศาลปกครองชัน้ ต้นต้องมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทจี่ ะ
ด�ำรงต�ำแหน่ง และเป็นผู้ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีความรู้
ในสาขากฎหมายมหาชนในชั้นที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป็นการก�ำหนดคุณสมบัติ
ที่สอดคล้องกับมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว
ดังนั้น การก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง
ชั้นต้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๘ (๔) (จ) และ (ช) จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด กรณี
ปั ญ หาตามค� ำ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งนี้ จึ ง ไม่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ วรรคสาม ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓.๒ กรณี ก ฎ ค� ำ สั่ ง หรื อ การกระท� ำ อื่ น ใดของหน่ ว ยงานของรั ฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย
เรื่องที่

๑

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง มาตรฐานกลาง
เกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น มีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขัดต่อ
หลักการกระจายอ�ำนาจ
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนขอให้พจิ ารณาเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลปกครองเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย กรณีทคี่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และขัดต่อหลักการกระจายอ�ำนาจ
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๕๑ ก�ำหนดว่า “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ...” ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า ว ออกโดยอาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก�ำหนดว่า
“ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล...”
กรณีจงึ เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ อีกทัง้ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนั้น มีเจตนารมณ์เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ ให้ชดั เจนและเหมาะสมกับระบบจ�ำแนกต�ำแหน่งของข้าราชการแต่ละประเภท
และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนั้น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ดังกล่าว จึงมิได้มปี ญ
ั หา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ส�ำหรับกรณีที่ร้องเรียนว่าประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ ฯ ขัดต่อหลักการกระจายอ�ำนาจ นัน้ พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักกระจายอ�ำนาจ
การปกครอง คือ หลักการพื้นฐานของการจัดระเบียบการปกครองประเทศ โดยที่รัฐมีการ
มอบอ�ำนาจการปกครองบางส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
ของตน โดยก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากร งบประมาณ และมีอ�ำนาจ
อิสระในการบริหารจัดการทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การจัดท�ำบริการและสวัสดิการสังคมภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐบาล
รวมทั้งมีอ�ำนาจในการตรากฎหมายและออกระเบียบต่าง ๆ เพื่อบังคับใช้ภายในพื้นที่
หรือชุมชนของตนได้โดยอิสระ แต่รัฐยังคงมีอ�ำนาจเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเป็นกรอบในการควบคุมและก�ำกับบทบาทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนี้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีอิสระในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กรณี
จึงยังไม่ถือว่าประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
ขัดต่อหลักการกระจายอ�ำนาจแต่อย่างใด
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เรื่องที่

๒

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อก�ำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขต
เดินสายไฟฟ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๗๗
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ
ศาลปกครองเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยว่าประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรือ่ ง ข้อก�ำหนด
เพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ โดยผู้ร้องเรียนเป็นเจ้าของที่ดิน
ทีอ่ ำ� เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ว่าอาคารที่ปลูกสร้างในที่ดินของผู้ร้องเรียนล�้ำเข้าไปในแนวเขตเดินสายไฟฟ้า จึงต้องห้าม
มิให้ปลูกสร้างโรงเรือนและต้องรื้อถอนออกไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อก�ำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า ผู้ร้องเรียนจึงเห็นว่า
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าว ซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒
เป็นประกาศที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคในการด�ำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เป็นการสร้างภาระและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
กับผู้ร้องเรียน
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�ำเป็นและยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
เป็นเพียงแนวทางให้รัฐด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินเท่านั้น มิใช่บทบังคับให้รัฐมีภาระหน้าที่ต้องด�ำเนินการหรือปฏิบัติแต่อย่างใด
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ประกอบกับประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อก�ำหนดเพื่อ
ความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้าฉบับดังกล่าวมีสาระส�ำคัญในการก�ำหนดระยะห้าม
ในเขตเดินสายไฟฟ้า ซึง่ พิจารณาจากขนาดของแรงดันไฟฟ้า โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดูแล
ให้การด�ำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าและส่งพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
รวมถึงป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดแก่ประชาชน แม้จะมีลักษณะเป็นการกระทบ
ต่อสิทธิของเจ้าของทีด่ นิ อยูบ่ า้ ง แต่การก�ำหนดแนวเขตเดินสายไฟฟ้าดังกล่าวมีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตามความจ�ำเป็น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
อีกทั้งยังก�ำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรม
ต่อเจ้าของที่ดินที่ถูกกระทบสิทธิ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง ข้อก�ำหนดเพือ่ ความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า เป็นประกาศทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิต การประกอบอาชีพ เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
หรือมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๗
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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
ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีหน้าที่และอ�ำนาจในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 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 การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนัน้ เป็นผลมาจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีข่ ดั หรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ 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. ๒๕๖๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนในการพิจารณา
ค�ำร้องของบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
- ได้รับเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๖๐ เรื่อง
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒ เรื่อง
- ยุตกิ ารพิจารณา จ�ำนวน ๕๘ เรื่อง
ทั้งนี้ มีตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการในการพิจารณา
ค�ำร้องของบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
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เรื่องที่

๑

กระทรวงพลังงานก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าโดยลดก�ำลัง
การผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลง และให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ผลิตไฟฟ้าของรัฐเกินกว่าร้อยละ ๕๑ อันเป็นการกระท�ำที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง ท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียน
และประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ผู้ร้องเรียนได้ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ โดยอ้างเหตุว่าผู้ร้องเรียนในฐานะผู้บริโภค
ต้องใช้ไฟฟ้าในราคาแพงและไม่เป็นธรรม จึงถูกละเมิดต่อสิทธิผู้บริโภคตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๖ ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ อันสืบเนื่องมาจากกระทรวงพลังงาน ลดก�ำลัง
การผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่ ท�ำให้สดั ส่วนก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
ของรัฐลดลงต�่ำกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๖
วรรคสอง
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ได้อาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖
ยืน่ ค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยว่าผูร้ อ้ งเรียนทัง้ สอง
ถูกละเมิดต่อสิทธิตามทีร่ ฐั ธรรมนูญให้การรับรองและคุม้ ครองไว้ โดยเห็นว่า การทีก่ ระทรวง
พลังงาน ก�ำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และแผนพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (PDP 2018) โดยการลดก�ำลัง
การผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท�ำให้สัดส่วนก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
ของรัฐ ซึง่ เป็นสาธารณูปโภคลดลงต�ำ่ กว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ขัดต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง อันเป็นการกระท�ำ
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ที่ละเมิดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงาน กล่าวคือ
การที่รัฐเปิดให้บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดผลิตไฟฟ้าแล้วรัฐซื้อไฟฟ้าจากบริษัท
ดังกล่าวมาจ�ำหน่ายให้ประชาชนอีกทอดหนึง่ เป็นการด�ำเนินการทีท่ ำ� ให้พลังงานไฟฟ้าซึง่ เป็น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนตกไปอยู่ในอ�ำนาจ
ควบคุมโดยบริษทั เอกชน รัฐไม่สามารถเข้าไปสัง่ การใด ๆ กับบริษทั เอกชนได้ เนือ่ งจากต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่ง ส่งผลให้รัฐต้องรับภาระต้นทุนที่สูงในการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ถึงแม้ว่ารัฐจะออกพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท
เอกชนก็ตาม แต่ กกพ. ก็ไม่มีอ�ำนาจเข้าไปแทรกแซงการด�ำเนินการตามสัญญาการรับซื้อ
ไฟฟ้ า จากบริ ษั ท เอกชนได้ อั น แสดงให้ เ ห็ น ได้ ว ่ า กลไกของรั ฐ ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่อาจเข้าไปควบคุมการด�ำเนินการ
ของบริษทั เอกชนได้จริง ในทางกลับกันกลายเป็นการสนับสนุนให้บริษทั เอกชนเข้ามาลงทุน
ด�ำเนินการในกิจการไฟฟ้าซึง่ เป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานของรัฐอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ
ของประชาชนทีร่ ฐั ควรทีจ่ ะต้องด�ำเนินการเอง เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น การด�ำเนินการที่ฝ่าฝืนต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ย่อมกระทบต่อความมั่นคง
ด้านพลังงานไฟฟ้า อันสืบเนื่องมาจากเหตุที่รัฐไม่อาจเข้าไปควบคุมราคาไฟฟ้าได้จริง
หากแต่จะต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในราคาสูงตามที่ตกลงไว้ในสัญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ซึ่งผูกมัดรัฐคราวละหลายปี ทั้งที่ภาคเอกชนได้มีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าถูกลงเรือ่ ย ๆ กรณีจงึ ส่งผลโดยตรง
ในการคิดค�ำนวณค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและไม่เป็นธรรม เนื่องจากรัฐน�ำต้นทุนไปผูกมัดไว้กับ
สัญญากับภาคเอกชน มิใช่คิดค�ำนวณจากต้นทุนการผลิตที่แท้จริง อันเป็นการผลักภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับภาคประชาชน ย่อมมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อการ
คิดค�ำนวณค่าไฟฟ้าทีน่ ำ� มาจ�ำหน่ายให้กบั ประชาชน ท�ำให้ประชาชนต้องรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้า
ในราคาที่สูงขึ้นและไม่เป็นธรรม แสดงให้เห็นได้ว่าการที่ผู้ร้องเรียนและประชาชนคนไทย
ที่ต้องรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและไม่เป็นธรรมดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากการกระท�ำทีข่ ดั กับรัฐธรรมนูญของกระทรวงพลังงาน อาจกล่าวได้วา่ การด�ำเนินการ
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ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง
หรือโครงข่ายกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานระบบไฟฟ้าในประเทศไทย และประชาชน
ส่วนรวม โดยที่ปัญหาดังกล่าวเริ่มสะท้อนให้เห็นจากค่าไฟฟ้าในเดือนมีนาคม - เมษายน
๒๕๖๓ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากนโยบายรัฐบาล Work From
Home เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ค่าไฟฟ้า
กลับแพงขึ้นเป็นหลายเท่าตัว เพราะรัฐไม่สามารถควบคุมราคาค่าไฟฟ้าได้จริง ถึงแม้ว่ารัฐ
จะมี กกพ. คอยก�ำกับในเรื่องดังกล่าว ก็ไม่อาจไปเปลี่ยนแปลงยกเลิกเพิกถอนข้อสัญญาใด ๆ
กับบริษทั เอกชนได้ เนือ่ งจากความมัน่ คงด้านพลังงานไฟฟ้าถูกควบคุมและผูกขาดโดยบริษทั
เอกชนจากการด�ำเนินการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้
จึงถือได้ว่าผู้ร้องเรียน รวมถึงประชาชนคนไทยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนในฐานะเป็นผู้บริโภค
เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้
ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรณีถือได้ว่า
กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๓ วรรคสอง การกระท�ำในเรื่องดังกล่าว
เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าการที่กระทรวงพลังงาน ก�ำหนดยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (PDP 2018) โดยการลดก�ำลังการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท�ำให้สัดส่วนก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐซึ่งเป็นโครงสร้างหรือ
โครงข่ายขัน้ พืน้ ฐานของกิจการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานของรัฐอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ
ของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐลดลงต�่ำกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ถือได้ว่ากระทรวง
พลังงานซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐ มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้งสองรวมถึงประชาชน
คนไทยซึ่งเป็นผู้บริโภคตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ จึงเป็นการกระท�ำ
ทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๑๓ กฎ
ข้อบังคับ และการกระท�ำในเรื่องดังกล่าวเป็นอันใช้บังคับมิได้
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย โดยวินจิ ฉัยว่าเป็นเรือ่ ง หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๑ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้สทิ ธิของประชาชนและชุมชนทีจ่ ะติดตามและเร่งรัดให้รฐั ด�ำเนินการ
รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยก็ตาม แต่ในการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนี้ แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก�ำหนดในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญให้การ
รับรองและคุม้ ครองไว้โดยครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผูร้ อ้ งเรียนประสงค์จะตรวจสอบ
ในเรื่องนี้ต่อไป สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕
โดยจะต้องไปยื่นค�ำร้องต่อกระทรวงพลังงานและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้พิจารณา
ด�ำเนินการก่อน หากหน่วยงานดังกล่าวปฏิเสธไม่ดำ� เนินการหรือไม่ดำ� เนินการภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง ผู้ร้องเรียนต้องท�ำหนังสือโต้แย้งหน่วยงานดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน
จากนัน้ จึงสามารถมายืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินเพือ่ ขอให้ตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ กู ต้องครบถ้วนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดหรือไม่ หากผูต้ รวจการแผ่นดินเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องครบถ้วนก็ชอบทีจ่ ะเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี
ทราบเพือ่ พิจารณาสัง่ การในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ซึง่ ในเรือ่ งหน้าทีข่ องรัฐนี้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
จะไม่มอี ำ� นาจส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยเนือ่ งจากกฎหมายมิได้ให้อำ� นาจไว้
แต่ผู้ร้องเรียนจะเป็นผู้ที่มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง หากเห็นว่าการสั่งการ
ของคณะรัฐมนตรียังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องยื่นค�ำร้องและผ่านการพิจารณาด�ำเนินการในทุกขั้นตอนดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นก่อนจึงจะมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งก็เป็น
สิทธิของผูร้ อ้ งเรียนว่าจะไปยืน่ ค�ำร้องต่อกระทรวงพลังงานและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้พิจารณาด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว หรือไม่
260
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เรื่องที่

๒

คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตัดสิทธิผู้ร้องเรียนทั้งสอง
ในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิ
หรื อ เสรี ภ าพตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ คุ ้ ม ครองไว้ การกระท� ำ นั้ น ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ ประกอบมาตรา ๒๑๓
ผู้ร้องเรียนที่ ๑ และผู้ร้องเรียนที่ ๒ ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นค�ำร้องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ กรณีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพจิ ารณาลักษณะต้องห้ามและวินจิ ฉัยว่า ผูร้ อ้ งเรียนทัง้ สอง
มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจาก
เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และตัดสิทธิผู้ร้องเรียนทั้งสองในการเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�ำให้ผรู้ อ้ งเรียนทัง้ สองได้รบั ความเดือดร้อน
หรือเสียหาย ในขณะที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กลับวินจิ ฉัยให้อดีตสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติไม่มลี กั ษณะต้องห้าม และลงมติ
เลือกเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ การกระท�ำของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขัดต่อ
หลักความเสมอภาค ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผูร้ อ้ งเรียนทัง้ สองโดยตรง จึงเป็นการกระท�ำ
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕
และมาตรา ๒๗ โดยขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่วินิจฉัยตัดสิทธิผู้ร้องเรียนทั้งสองพร้อมกับคืนสิทธิของผู้ร้องเรียนทั้งสองในการ
เป็นผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคล ผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 261

261

6/3/2564 BE 09:32

ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ (๑๘) และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑ (๑๘)
ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับลักษณะต้องห้ามไว้ดว้ ยถ้อยค�ำทีเ่ หมือนกันว่า “เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา... ในระยะเวลาสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา” และ
คุณลักษณะของบุคคลทีต่ อ้ งพิจารณาลักษณะต้องห้ามในกรณีนี้ คือ การเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเหมือนกัน แต่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กลับพิจารณาวินจิ ฉัยแตกต่างกัน โดยเฉพาะการใช้และการตีความบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
“เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา” ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญทัง้ สองฉบับดังกล่าว และ “ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา” ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๖๓ ทั้งนี้ แม้เป็นการวินิจฉัยจากคณะกรรมการสรรหาคนละคณะกันก็ตาม
แต่การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะต้องห้าม ซึ่งพิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงและ
ข้ อ กฎหมายเดี ย วกั น ควรมี ผ ลการวิ นิ จ ฉั ย ที่ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปตามแนวทางเดี ย วกั น
เมือ่ พิเคราะห์การกระท�ำของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทตี่ ดั สิทธิ
ผูร้ อ้ งเรียนในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคสาม ได้บญ
ั ญัตริ บั รองการใช้สทิ ธิ
ทางศาลของบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ และ
มาตรา ๒๗ ได้บัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคล บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
หลักความเสมอภาคนี้ มีสาระส�ำคัญที่เป็นหลักการพื้นฐาน คือ การปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระ
ส�ำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกันและจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญแตกต่างกัน
ให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ กรณีเรื่องร้องเรียนนี้ การพิจารณาวินิจฉัย
ลักษณะต้องห้ามมีสงิ่ ทีม่ สี าระส�ำคัญเหมือนกัน กล่าวคือ ผูร้ อ้ งเรียนทัง้ สองและบุคคลทีเ่ ข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมคี ณ
ุ ลักษณะเหมือนกัน
ถือเป็นข้อเท็จจริงในการพิจารณาวินจิ ฉัยเหมือนกัน ประกอบกับข้อกฎหมายในการพิจารณา
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วินิจฉัยเหมือนกันอีก เมื่อผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ไม่สอดคล้องกับทีค่ ณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเคยวินิจฉัย จึงเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกัน ขัดต่อ
หลักความเสมอภาค ถือได้วา่ การกระท�ำของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ ดังนั้น จึงเป็นการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของ
ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นทั้ ง สองตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น จึ ง ได้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งพร้ อ มด้ ว ยความเห็ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง
รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่องที่

๓

พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาลนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร ไม่ด�ำเนินการ
คืนใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ให้กบั ผูร้ อ้ งเรียน เป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณายื่นค�ำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีพนักงานสอบสวน
สถานีต�ำรวจนครบาลแห่งหนึ่ง ไม่ด�ำเนินการคืนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ให้กับผู้ร้องเรียน
เป็นการกระท�ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียน
เรื่องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานจราจร
ได้ออกใบสัง่ กล่าวหาว่าผูร้ อ้ งเรียน ซึง่ เป็นผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ประเภทอืน่ ยีห่ อ้ โตโยต้า กระท�ำผิด
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ฐานฝ่าฝืนเครือ่ งหมายบนพืน้ ทาง พร้อมกับเรียกเก็บใบอนุญาตขับขีข่ องผูถ้ กู กล่าวหาไว้ตาม
กฎหมาย โดยให้ไปช�ำระค่าปรับต่อพนักงานสอบสวน ตามข้อก�ำหนดของงานต�ำรวจแห่งชาติ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง ถึงแม้ว่าในวันที่เจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งดังกล่าว
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่มีผลใช้บังคับ เจ้าพนักงาน
จราจรยังมีอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๕๗
และมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกใบสั่งพร้อมกับเรียกเก็บ
ใบอนุญาตขับขีข่ องผูถ้ กู กล่าวหาไว้ได้กต็ าม แต่เมือ่ พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ มิได้ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานจราจร
เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ได้ จึงเป็นกฎหมายที่เป็นคุณแก่ผู้กระท�ำความผิด เจ้าพนักงาน
จราจรจึงต้องคืนใบอนุญาตขับขี่ให้กับผู้ร้องเรียน ในการนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวน
จึงได้ติดตามประสานงานกับพนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจนครบาลดังกล่าว เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องเรียน จนกระทั่งพนักงานสอบสวนได้ด�ำเนินการคืน
ใบอนุญาตขับขี่ให้กับผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา ๓๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไม่มีการกระท�ำที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผูร้ อ้ งเรียนอีกต่อไป ดังทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
จึงวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่างไรก็ตาม เพือ่ มิให้เกิดปัญหาในลักษณะเช่นนีอ้ กี ผูต้ รวจการแผ่นดินได้เสนอแนะ
ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกฎหมาย
จราจรและจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจร ท�ำความเข้าใจให้กบั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เจ้าพนักงาน
จราจร และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
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(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก�ำชับให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหา
ในลักษณะเช่นนี้อีก ทั้งนี้ ตามมติที่คณะผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุมหารือร่วมกันกับ
ผูแ้ ทนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กองบังคับการต�ำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบก
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตารางแสดงจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

รับไว้พิจารณา เสนอเรื่องต่อศาล
(เรื่อง)
(เรือ่ ง)

ยุติเรื่อง
(เรื่อง)

๑. เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๗๖

๑

๗๕

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

๒๗

-

๒๗

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

๖๐

๒

๕๘

รวมทั้งสิ้น

๑๖๓

๓

๑๖๐

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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บทที่

การวิเคราะห์
รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๑.
สัมฤทธิผลของผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
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๑.๑ ความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กร
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประเมินสัมฤทธิผลของผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวม เปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้
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

๕ เรื่อง

๗ 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. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการศึกษา
ปัญหาเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขในเชิงระบบแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย
๑. การศึกษา เรือ่ ง การเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ทเี่ ป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
๒. การศึกษา เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/ส่วนราชการจากการ
ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ/อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๓. การศึกษา เรือ่ ง กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ไม่ดำ� เนินการ
ให้มกี ารตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-VISA) ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วชาวเมียนมาและอินเดีย
๔. การบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้ำ
๕. การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีนวัตกรรม
๖. การบู ร ณาการเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาเชิ ง ระบบเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวหลีเป๊ะ
๗. การบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานกระบี่
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

๔ เรื่อง

๓ 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 ๓ เรื่อง ประกอบด้วย
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๑. ปัญหาการจัดการศึกษาเด็กเล็ก
๒. การส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์รับประทานกรดโฟลิก (Folic Acid) เพื่อป้องกัน
ความพิการของทารกแต่ก�ำเนิด
๓. รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เรื่องหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้โดยสะดวก
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 ๖๔ ร้อยละ ๖๒.๑๑
ให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ในแต่ละปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของเรือ่ งร้องเรียนทีร่ บั เข้าทัง้ หมดในแต่ละปีงบประมาณ (รวมเรือ่ งร้องเรียนค้างจาก
ปีก่อน) โดยมีเรื่องร้องเรียนที่ต้องด�ำเนินการ (รวมเรื่องร้องเรียนจากปีก่อน) จ�ำนวนทั้งสิ้น
๔,๙๔๘ เรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่แล้วเสร็จ ๓,๐๗๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑
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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 ๒๐ ร้อยละ ๑๐.๑๗
จากผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางการด�ำเนินกิจกรรมและ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ ฐานเทียบผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๖๓๙ 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. ๒๕๖๓ มีสถิติด้านการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางการด�ำเนินกิจกรรมและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวม ๗๐๔ เรื่อง ดังนี้
๑. อินเทอร์เน็ต จ�ำนวน ๔๒๘ เรื่อง
๒. Call Center จ�ำนวน ๒๐ เรื่อง
๓. Application จ�ำนวน ๒๕๖ เรื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ทกุ ภาคส่วนและเพิม่ ความเชือ่ มัน่
ต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่
และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและทุกภาคส่วนมีความเชือ่ มัน่ ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความไม่เป็นธรรม
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

- ร้อยละความส�ำเร็จในการส่งเสริม ร้อยละ ๘๕
ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ
และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ� ำ นวย
ความเป็นธรรมของผูต้ รวจการแผ่นดิน

ผล
๑. การรับรู้และความเข้าใจในบริการของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร้อยละ ๙๗.๒๐
๒. ความเชือ่ มัน่ ต่อการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ของผู้ตรวจการแผ่นดินร้อยละ ๙๗.๐๕

รายละเอียดผลการด�ำ เนิน งาน วัดผลจากคะแนนการประเมินระดับความรู้
ความเข้าใจเฉลี่ยของทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน) ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกประเภทของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินในเรือ่ งบทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน ผ่านช่องทางการสื่อสารจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น ประชุม สัมมนา เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ ) โดยการ
ประมวลผลจากการด�ำเนินโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน จ�ำนวน ๓ ครั้ง
และ โครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ�ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน
- วันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดหนองคาย
- วันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี
- วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสงขลา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒. โครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท
และจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดจันทบุรี
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

ผล

๑. จ�ำนวนเครือข่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการด�ำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๕ เครือข่าย
เพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
๒๔ เครือข่าย
(ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จ�ำนวนหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ
เครือข่ายเพิ่มขึ้นปีละ ๕ เครือข่าย)

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากร้อยละของผูท้ เี่ ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ที่ส�ำนักงานด�ำเนินการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเป็นเครือข่ายหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน ๒๔ เครือข่าย
ผลจากการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
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๑. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการส่งเสริม
การสร้างภูมคิ มุ้ กันสร้างธรรมาภิบาล และการรับรูส้ ทิ ธิหน้าทีพ่ ลเมือง “พระยาบันลือต�ำบล
คุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” จ�ำนวน ๑๗ เครือข่าย
		
หมู่บ้านคุณธรรม
๑) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนตาช้าง
๒) หมู่ที่ ๒ บ้านปากคูตาฉัตร
๓) หมู่ที่ ๓ บ้านหาดทราย
๔) หมู่ที่ ๔ บ้านล�ำกะลา
๕) หมู่ที่ ๕ บ้านสี่แยก
๖) หมู่ที่ ๖ บ้านคูตาฉัตร
๗) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสองห้อง
		 องค์กรคุณธรรม
๑) องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระยาบันลือ
๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลพระยาบันลือ หมู่ที่ ๒
๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลพระยาบันลือ หมู่ที่ ๕
๔) โรงเรียนวัดบันลือธรรม “ล�ำกะประชารัฐ”
๕) โรงเรียนรุ่งวิทยา (ประชาอุปถัมภ์)
๖) โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
๗) โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
๘) โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
๙) โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
		
๑๐) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 275

275

6/3/2564 BE 09:32

๒. การด� ำ เนิ น การพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (Memorandum of
Understanding : MOU) เรือ่ ง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผา่ นบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ�ำนวน ๗ เครือข่าย
๑) กรมอุตุนิยมวิทยา
๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
๔) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด
๕) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
๖) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
๗) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

๒. ระดับความร่วมมือในการด�ำเนินงาน ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล ระดับ ๓

ผล
ระดับ ๓

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากการก�ำหนดระดับความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลเป็น ๕ ระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการและผ่านในระดับที่ ๑ บุคคล/องค์กรที่เข้าร่วม
กิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ส�ำนักงานจัดขึ้นระดับที่ ๒ บุคคล/องค์กรที่เข้าร่วม
กิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสมัครใจเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน และระดับที่ ๓ บุคคล/องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมและเป็น
เครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลมีการด�ำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด จากผลการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
๑. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการส่งเสริม
การสร้างภูมิคุ้มกันสร้างธรรมาภิบาล และการรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง “พระยาบันลือ
ต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” โดยบุคคล องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันก�ำหนด
เป็นคุณธรรมเป้าหมายของหมูบ่ า้ นและองค์กร พร้อมทัง้ วางแผนการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
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ความดีในหมู่บ้านและองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้านและ
องค์กรในต�ำบลพระยาบันลือให้เป็นต�ำบลคุณธรรม และสามารถเป็นต้นแบบให้กับต�ำบล
อื่น ๆ ในอ�ำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป
๒. โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย (ธรรมาภิบาล/เรือ่ งร้องเรียน) เพือ่ เสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม กิจกรรมพัฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล
และเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม เปิดโอกาสให้หน่วยงานเครือข่ายจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๒๕ หน่วยงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เครือข่ายผู้ตรวจการ
แผ่นดินเพือ่ ความเป็นธรรมในสังคม” ซึง่ เครือข่ายทีผ่ า่ นการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถ
เป็นเครือข่ายในการร่วมกันด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเป็นอีกหนึ่ง
กระบอกเสียงทีส่ ามารถประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และอ�ำนาจของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน ตลอดจนแนะน�ำช่องทางในการร้องเรียนให้แก่ประชาชนกรณีทไี่ ด้รบั ความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมอันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าที่
และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนน�ำองค์ความรู้
การพัฒนาเครือข่ายด้านธรรมาภิบาลของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้เพือ่ ขยายผลไปยังองค์กรภาครัฐและภาคส่วนอืน่ ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเป็นกลไก
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของประเทศคู่ภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

๑. จ�ำนวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือการจัดท�ำ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้มีการลงนาม

๒ MOU

๑ MOU
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รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ที่ได้มีการลงนาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ได้แก่ การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งนิวซีแลนด์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ณ โรงแรม The Athenee Hotel Bangkok
อนึ่ง ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก�ำหนดการลงนามความร่วมมือการก่อตั้งเวที
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAOF) ในงานสัมมนาวิชาการ
นานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงได้มีเลื่อนการด�ำเนินการดังกล่าวออกไป โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
มี แ นวทางให้ เวี ย นการลงนามความร่ ว มมื อ SEAOF ระหว่ า งผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
แห่งราชอาณาจักรไทย ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ และผูต้ รวจการแผ่นดิน
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียผ่านทางไปรษณียร์ ะหว่างประเทศ ซึง่ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน
มีก�ำหนดการจะลงนามความร่วมมือ SEAOF ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ลงนามรายแรก และจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศไปยังผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพือ่ ลงนามเป็นรายถัดไป
โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตามวันทีล่ งนามของผูต้ รวจการแผ่นดิน
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้ลงนามรายสุดท้าย
ชื่อตัวชี้วัด
๒. จ�ำนวนกิจกรรมความร่วมมือที่มีการปฏิบัติภายใต้กรอบ MOU

แผน

ผล

๔ กิจกรรม ๑๘ กิจกรรม

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ลงนามไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น
๑๘ กิจกรรม จาก ๘ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังนี้
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๑. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย และกรรมาธิการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมสิทธิ
พลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Anti - Corruption and Civil Rights Commission:
ACRC) (จ�ำนวน ๓ กิจกรรม)
		
กิจกรรมที่ ๑ ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนชาวเกาหลีในประเทศไทย ดังนี้
๑) กรณีเรื่องร้องเรียนของบริษัท ล็อตเต้ ดิวตี้ ฟรี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวด�ำเนินการแล้วเสร็จ โดยส�ำนักงานฯ ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒) เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงประสาน
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและความเดือดร้อนของชาวเกาหลีใต้ในประเทศไทย
โดยส�ำนักงานฯ ได้ประสานในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก ACRC และเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		
กิจกรรมที่ ๒ การประสานขอข้อมูลจาก ACRC ในการจัดท�ำข้อมูลและ
ข้อกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำข้อเสนอแนะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ดังนี้
๑) การจัดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล โดยส�ำนักงานฯ ได้รับข้อมูล
จาก ACRC แล้ว ขณะนี้ส�ำนักงานฯ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว
๒) การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน โดยส�ำนักงานฯ ได้รบั ข้อมูลจาก
ACRC แล้ว และส�ำนักงานฯ ได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวบางส่วนต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว
		
กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์และวารสารของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
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๒. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีระหว่างผูต้ รวจการ
แผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย และหน่วยงาน Administrative Evaluation Bureau
(AEB) กระทรวงกิจการภายในและการสือ่ สารแห่งประเทศญีป่ นุ่ (Ministry of Internal
Affairs and Communications - MIC) (จ�ำนวน ๒ กิจกรรม)
		
กิจกรรมที่ ๑ การประสานขอข้อมูลจาก AEB กระทรวงกิจการภายในและ
การสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ในการจัดท�ำข้อมูลและข้อกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การจัดท�ำข้อเสนอแนะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ดังนี้
๑) การจัดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล โดยส�ำนักงานฯ ได้รับข้อมูลจาก
AEB แล้ว ขณะนี้ส�ำนักงานฯ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย
แล้ว
๒) การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน โดยส�ำนักงานฯ ได้รบั ข้อมูลจาก
AEB แล้ว และส�ำนักงานฯ ได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวบางส่วนต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว
		 กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์และวารสารของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
๓. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (จ�ำนวน ๒ กิจกรรม)
		
กิจกรรมที่ ๑ ความคืบหน้าการด�ำเนินงานกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ
แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (NCS) ยืน่ เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการส่งตัวผูร้ า้ ยข้ามแดน
ชาวจีนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย ซึง่ เป็นไปตามการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ MOU โดยส�ำนักงานฯ
ได้มกี ารแจ้งความคืบหน้าเรือ่ งร้องเรียนให้ทาง NCS รับทราบแล้ว โดยปัจจุบนั เรือ่ งร้องเรียน
ดังกล่าวอยู่ระหว่างกรมการปกครองประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลจาก
ทางการจีนเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถานะสมรสของผูร้ า้ ยข้ามแดนชาวจีนรายดังกล่าวว่าชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ อย่างไร
		 กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์และวารสารของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
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๔. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคี ภายใต้บนั ทึกความเข้าใจ
ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งนิวซีแลนด์ (จ�ำนวน ๕ กิจกรรม)
		 กิจกรรมที่ ๑ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเกียรติเข้าร่วมการสัมมนา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar) เรื่อง บทบาทของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศ
นิวซีแลนด์ ในฐานะกลไกระดับชาติเพื่อป้องกันการทรมาน (National Preventive
Mechanism : NPM) ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมจากหลายประเทศทัว่ โลก เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
		 กิจกรรมที่ ๒ การประชุมคณะท�ำงานร่วม (JTWG) ครัง้ ที่ ๑ ในประเด็นแผนการ
ด�ำเนินงานช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทิ เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่
และอ�ำนาจขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินไทยและนิวซีแลนด์ แนวทางการแลกเปลี่ยน
ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน โดยประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
		 กิจกรรมที่ ๓ การจัดส่งสรุปผลการประชุมกลุ่มคณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิค
(Joint-Technical Working Group (JTWG)) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ดังนี้
• ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์จะมี
การประชุมร่วมกันปีละครั้ง เป็นประจ�ำทุกปี
• คณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิคจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
		 • การประชุมร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานอาจจัดให้มกี ารประชุมในช่วงเวลา
ระหว่างการเดินทางเยือนทั้งสองประเทศ หรือประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
		 กิจกรรมที่ ๔ การจัดท�ำหนังสือจากประธานผูต้ รวจการแผ่นดินไทยถึงประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินนิวซีแลนด์ ตอบข้อหารือเรือ่ งแนวทางการจัดการประชุม JTWG ไตรมาสแรก
ของปี ๒๐๒๑ โดยสรุปหัวข้อเพื่อการจัดท�ำ  Training course ที่ได้รับจากการส�ำรวจ
ความต้องการการฝึกอบรมจากบุคลากรในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
		 กิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์และวารสารของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๕. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
(จ�ำนวน ๒ กิจกรรม)
		 กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์และวารสารของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
		 กิจกรรมที่ ๒ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการประชุม
สัมมนาผ่านระบบเว็บไซต์ “Samarkand Human Rights Web-Forum on Youth ๒๐๒๐
: Global Solidarity, Sustainable Development and Human Rights” ระหว่าง
วันที่ ๑๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย (จ�ำนวน ๑ กิจกรรม)
		 กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์และวารสารของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
๗. กิจกรรมการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่างผูต้ รวจการ
แผ่นดินแห่งประเทศไทยและผูต้ รวจการแผ่นดินในประเทศอาเซียน (ประเทศฟิลปิ ปินส์)
(จ�ำนวน ๑ กิจกรรม)
		 กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์และวารสารของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
๘. กิจกรรมการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่างผูต้ รวจการ
แผ่นดินแห่งประเทศไทยและผูต้ รวจการแผ่นดินในประเทศอาเซียน (ประเทศอินโดนีเซีย)
(จ�ำนวน ๒ กิจกรรม)
		 กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์และวารสารของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
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		 กิจกรรมที่ ๒ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบเว็บไซต์ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจการ
แผ่นดินกับประเด็นกระแสหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ
(Mainstreaming Discrimination as a Maladministration and the Role of the
Ombudsman) จั ด ขึ้ น โดยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น แห่ ง สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย ในวั น ที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๙๐๒ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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 ๓

ระดับ ๓

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ เพื่อรวบรวมจัดท�ำฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูแ้ ก่บคุ ลากรอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
การน�ำความรูแ้ ละแหล่งข้อมูลไปใช้ตามภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการตามเป้าหมายในระดับที่ ๓ คณะท�ำงานขับเคลื่อน
การบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู ้ แ ละการเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู ้ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
โดยส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ค�ำสั่งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ ๑๐๔/๒๕๖๓
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ลงวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ และคณะท�ำงานฯ ได้ดำ� เนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย
๑. ด้านสอบสวน
- เรื่องอุโมงค์ระบายน�้ำ
๒. ด้านวิชาการ
- เรื่องการจัดสัมมนาเครือข่าย
๓. ด้านสนับสนุน
๑) เรื่องการขอใช้ยานพาหนะ
๒) เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ คณะท�ำงานได้มีการน�ำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ในคลังความรู้ ระบบส�ำนักงาน
อัตโนมัตขิ องส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน และแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านทาง
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Outlook) ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมกันนี้
คณะท�ำงานได้นำ� ข้อมูลองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินศึกษา ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เพือ่ เผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
อีกด้วย
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการงานของส�ำนักงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการงานของส�ำนักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และอ�ำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการ
พัฒนาและยกระดับการด�ำเนินงานขององค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

ผล

- ระดับความส�ำเร็จของการบริหารจัดการ และการยกระดับองค์กร

ระดับ ๓

ระดับ ๓

284

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 284

6/3/2564 BE 09:32

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากความส�ำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระเบียบ กระบวนการในการปฏิบตั งิ านเพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานให้สอดรับกับภารกิจ พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และเพือ่ ยกระดับองค์กรไปสูม่ าตรฐานสากล ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คือ ระดับ ๓
ติดตามการด�ำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
การยกระดับองค์กร โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาการบริหารองค์กรตามแนวทาง PMQA
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินอนุมตั ปิ รับแนวทางการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จากเกณฑ์ PMQA เป็น PMQA
๔.๐ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในปัจจุบัน และได้ติดตามและ
รวบรวมข้อมูลจากทุกส�ำนักภายในส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินตามเกณฑ์และแนวทางการ
ขับเคลือ่ นเพือ่ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมของส�ำนักงานฯ จัดท�ำบทสรุปผล
จากการติดตามและรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง
ด�ำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA ๒๕๖๓)
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการตามมาตรการเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้
		 ๑) การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT)
			บุคลากรภายในส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหาร ผูอ้ ำ� นวยการ
พนักงาน ลูกจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ ITAS เรียบร้อยภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
		
๒) การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกทางระบบ ITAS ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 285

285

6/3/2564 BE 09:32

		 ๓) การตรวจการเปิดเผยข้อมูล (OIT)
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
และหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และได้ส่งเอกสารผ่านระบบ ITAS
เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ก�ำหนดไว้ โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA อยู่ในระดับ
ผลการประเมิน A ได้คะแนน ๘๖.๕๙ ซึ่งอยู่ในระดับที่ ๘๘๓ จากหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินจ�ำนวนทั้งสิ้น ๘,๓๐๓ หน่วยงานทั่วประเทศ
๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบระบบบริหารจัดการงานขององค์กร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงและยกร่างระเบียบที่ประกาศใช้บังคับแล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ฉบับ ได้แก่
๑) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๔) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
พ.ศ. ๒๕๖๓
๕) ระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.
๒๕๖๓
๖) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๗) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยเลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๘) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓
๙) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ้างบุคคลหรือสถาบัน และ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
เลขานุการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ ประจ�ำประธานผูต้ รวจการแผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑) ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน
เงินเดือนประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒) ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานกรณีมีเหตุจ�ำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๓) ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. การพัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ตามที่มติคณะรัฐมนตรี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ
เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย
ส�ำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศของทุกคณะ โดยได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และด้านกฎหมาย
ซึ่งผู้แทนส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ในมิติบทบาทภารกิจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และการด�ำเนินการตามภารกิจของ
องค์กรเพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรปู ประเทศ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒) เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
วุ ฒิ ส ภา เรื่ อ ง “บทบาทองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การปฏิ รู ป ประเทศ”
ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา
อ�ำเภอชะอ�ำ  จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ รักษาการเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(นายวทัญญู ทิพยมณฑา) ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อน�ำเสนอในหัวข้อ “บทบาทองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ”
๓) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศกับการปรับตัวของ
หน่วยงานภาครัฐเพือ่ การบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการอ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน”
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ “ความส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
กับการปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐ” โดยนายชัยยุทธ กมลศิรสิ กุล ทีป่ รึกษา สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน
ก.พ.ร.) และการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยยะส�ำคัญ เพื่อการอ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน” โดยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔) ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้สรุปแนวทางการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ของประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน ผูต้ รวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) และเลขาธิการส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (พันต�ำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์) เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ได้ทราบแนวทางในการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และใช้เป็น
แนวทางในการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ ในการจัดท�ำค�ำของบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป
จากการด�ำเนินงานข้างต้น ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินอยูร่ ะหว่างเตรียมการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
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๕. โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้อนุมตั กิ ารด�ำเนินโครงการติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินโครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการฯ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัด เพื่อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนากระบวนการด�ำเนินงาน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ รวมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
ในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
		
๕.๑ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.ต)
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการติดตามและรวบรวมผล
การด�ำเนินโครงการฯ ทุกขัน้ ตอนทีไ่ ด้ดำ� เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ วิเคราะห์
ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ เพือ่ จัดท�ำข้อมูลประกอบ
การประชุมชี้แจงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง
รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยได้จัดท�ำ
เอกสารสรุปผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียนครอบครัวยากจนทีไ่ ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๔ ภูมิภาค ดังนี้
๑) สรุปผลการด�ำเนินโครงการเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒) คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา (ศึกษาธิการจังหวัด,
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา, ท้องถิน่ จังหวัด) และคูม่ อื ครูแนะแนว เพือ่ เป็นแนวทางการด�ำเนิน
โครงการเพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียนครอบครัวยากจนทีไ่ ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๒ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต “พระยาบันลือต�ำบล
คุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการประเมินผลก่อนการขับเคลือ่ น
โครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ส�ำหรับกลุ่มหมู่บ้าน และจัดท�ำ
รายงานฯ เสนอต่อราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะน�ำไปเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนและก�ำหนดกิจกรรมในการขับเคลือ่ น
โครงการฯ และได้ดำ� เนินการติดตามผลการด�ำเนินการระหว่างด�ำเนินโครงการ และประเมินผล
การด�ำเนินโครงการฯ เมือ่ ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จต่อไป ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะด�ำเนินการประเมินระหว่างด�ำเนินโครงการฯ เพือ่ ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ำกัด และเสนอแนะแนวทางพัฒนากระบวนการด�ำเนินงาน ซึ่งจะ
น�ำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ รวมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนการด�ำเนินโครงการในระยะต่อไป
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญในแต่ละด้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพ
สูง บุคลากรแต่ละสายงานและระดับต�ำแหน่งได้รับการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ให้พร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ�ำนาจที่เปลี่ยนแปลง และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ชื่อตัวชี้วัด

แผน

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐
ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด

ผล
ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน วัดผลจากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผ่านช่องทางการเรียนรู้ การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณเทียบกับบุคลากร
ทั้งหมด (การอบรมความรู้เฉพาะด้าน การอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การอบรมภาษา
อังกฤษเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น) เกิดการเรียนรู้และ
การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนถึ ง ปี ๒๕๖๕ สามารถผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ประเมินผลจากการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมค่านิยมร่วมของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน หัวข้อการบรรยาย

๑.๑ กิจกรรมอบรมในหัวข้อการพัฒนาทักษะการพูดในทีส่ าธารณะ และหัวข้อ
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม โดย คุณน�้ำฝน ภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ และการน�ำเสนอ จากบริษัท โพรนาลิตี้ จ�ำกัด วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑.๒ กิจกรรมอบรมหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ Smartphone
อย่างมืออาชีพ โดย คุณแพท ชาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพระดับโลก จากบริษัท สุวรรณซับ
จ�ำกัด วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑.๓ กิจกรรมอบรมหัวข้อ งานพิธีการและหลักพิธีการทูตเบื้องต้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑.๔ กิจกรรมอบรมหัวข้อ การอบรมเพิม่ พูนทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ “English
for Fundamental Thai History and Culture” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ม.ร.ว.สุรยิ วุฒิ สุขสวัสดิ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ และประเพณีในราชส�ำนัก
/นายจิระรัสมิ์ มนตรีมนัส ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านงานมัคคุเทศก์ วันที่ ๑๓ และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
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ดังนี้

๒. หลักสูตรการบริหารจัดการงานเลขานุการอย่างมืออาชีพ หัวข้อการบรรยาย

๒.๑ การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการบริหารจัดการงาน
เลขานุการอย่างมืออาชีพ ในหัวข้อเลขานุการผู้บริหารยุค ๔.๐ บรรยายโดย อ.ประภาภรณ์
พนัสพรประสิทธิ์ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒๕๖๓

๒.๒ ส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรม ดังนี้
(๑) หัวข้อการพัฒนาการสื่อสาร วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
(๒) หัวข้อการสร้างทัศนคติทดี่ ขี องเลขานุการผูบ้ ริหาร วันที่ ๘ สิงหาคม

(๓) หัวข้อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความประทับใจ วันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน หัวข้อ
การบรรยาย ดังนี้
๓.๑ กิจกรรมการอบรมหัวข้อการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓
๓.๒ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๑ หัวข้อ คือ หัวข้อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนายจักรพงษ์
เมษพันธ์ และนางสาววรรณวรี เจียร์สุคนธ์ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นอกจากนี้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการฝึกอบรม ได้แก่
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๑. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๑) หัวข้อการท�ำข้อมูลเสนอแบบ InfoGraphic วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
(๒) หัวข้อเรื่องแนวทางการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม และเทคนิค
การไกล่เกลี่ย วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
(๓) หัวข้อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๓
(๔) หัวข้อมุมมองการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน ภายใต้หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
(๕) หัวข้อเทคนิคการสรุปข้อมูลให้กับผู้บริหาร (Pitching) วันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๓
(๖) หั ว ข้ อ เทคนิ ค การสอบสวนและการสอบสวนเชิ ง สั ม ภาษณ์ วั น ที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
(๗) หัวข้อเทคนิคการรับมือเกีย่ วกับภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไซเบอร์
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
(๘) หัวข้อการดูแผนที่เข็มทิศ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
(๙) ฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิ หัวข้อ การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมข้อมูล
(การดูแผนที่) ณ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
(๑๐) ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย ณ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เพือ่ รับฟัง
ปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
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กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้สำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ชื่อตัวชี้วัด

แผน

- จ�ำนวนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุน ๒ ระบบย่อย
การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน

ผล
๕ ระบบ

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
ความมัน่ คงด้านข้อมูล รวมทัง้ สิน้ ๕ ระบบ ประกอบด้วย การจัดท�ำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
๔ ระบบ และการจัดท�ำและพัฒนา ๑ ระบบ ดังนี้
๑. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จ�ำนวน ๔ ระบบ
๑.๑ ระบบควบคุมครุภัณฑ์ (IT Asset Management)
๑.๒ ระบบประเมินความพึงพอใจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของส�ำนักสายสนับสนุน
๑.๓ ระบบเงินทดรองจ่ายราชการ (ยืม-คืน)
๑.๔ ระบบการประเมินการด�ำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้
แก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของส�ำนักตรวจสอบหน้าที่
ของรัฐ
๒. การจัดท�ำและพัฒนาระบบ
ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Complaint
and Investigation Management : CIM)
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๑.๒ การวิเคราะห์ตน้ ทุน - ประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามภารกิจการอ�ำนวย
ความเป็นธรรมให้กับประชาชน
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด และภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเป็นพลวัต
อยู่เสมอ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นทั่วโลกคือ
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก
ต่อการด�ำเนินงานของผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว ผูต้ รวจการแผ่นดิน
มีความพยามยามที่จะด�ำเนินงานให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้งบประมาณส�ำหรับ
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไปทั้งสิ้น ๒๕,๕๔๕,๓๒๗.๖๘ บาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้งบประมาณในการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒๖,๔๑๘,๙๗๑.๘๒ บาท ซึ่งมีสัดส่วนของการใช้งบประมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐
ทั้งนี้ สามารถจ�ำแนกการใช้งบประมาณเป็นรายประเด็นตามหน้าที่ในการด�ำเนินงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ดังนี้
๑. การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ที่ร้อยละ ๖๔ ของ
เรื่องร้องเรียนที่รับเข้ามาด�ำเนินการทั้งหมด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น ๔,๙๔๘ เรื่อง สามารถด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน
ได้แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๓,๐๗๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ ของเรื่องร้องเรียนที่รับเข้ามา
ด�ำเนินการทั้งหมด ในส่วนของงบประมาณที่ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๗๒,๒๖๓.๗๐ บาท ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วย
ของการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนทัว่ ไป จึงเท่ากับ ๑,๐๐๔.๙๐ บาท/เรือ่ ง
จากข้อมูลข้างต้นแม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายการด�ำเนินงานในประเด็นการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนทัว่ ไปได้
แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนทัง้ สิน้ ๔,๐๑๔ เรือ่ ง สามารถด�ำเนินการ
เรื่องร้องเรียนได้แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๒,๒๐๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๓ ของเรื่องร้องเรียน
ทีร่ บั เข้ามาด�ำเนินการทัง้ หมด โดยมีการใช้งบประมาณในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนมีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๕,๘๖๔,๕๑๐.๗๕ บาท มีต้นทุนต่อหน่วยของการด�ำเนินงาน
เท่ากับ ๑,๓๖๙.๕๗ บาท/เรื่อง ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๒๗ โดยที่ใช้งบประมาณในการด�ำเนินงานน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๘๙๒,๒๔๗.๐๕ บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ ๑๗.๙๔ เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบในส่วนของผลการด�ำเนินงานพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินสามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้แล้วเสร็จในจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๙.๓๗ และมีสัดส่วนของเรื่องร้องเรียนที่สามารถ
ด�ำเนินการได้แล้วเสร็จต่อเรือ่ งร้องเรียนทีป่ ระชาชนร้องเรียนเข้ามาทัง้ หมด ร้อยละ ๖๒.๑๑
มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๕๔.๙๓ จากข้อมูลข้างต้น
จะเห็นได้ว่า แม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่สามารถด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ แต่จากการเปรียบเทียบ
กับผลการด�ำเนินงานและการใช้งบประมาณในการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ย่อมสะท้อนถึงความมีประสิทธิผลที่มากขึ้นทั้งในด้านผลด�ำเนินงานและ
ด้านต้นทุนได้เป็นอย่างดี
๒. การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนเชิงระบบ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ที่ ๕ เรื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบทั้งหมด จ�ำนวน ๑๔ เรื่อง สามารถด�ำเนินการ
ได้แล้วเสร็จจ�ำนวน ๗ เรื่อง ซึ่งบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงานที่วางไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของ
การใช้งบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบนั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ไปทั้งสิ้น ๔๗๑,๐๖๒.๙๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการด�ำเนินงานด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ซึ่งมีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบทั้งหมด
จ�ำนวน ๑๒ เรื่อง และสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน ๖ เรื่อง มีการใช้งบประมาณ
ไปทั้งสิ้น ๑,๑๑๗,๒๙๙.๔๐ บาท ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้งบประมาณ
เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
๕๗.๘๔ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินมีความพยายาม
ที่จะน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด�ำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับยุค
Thailand ๔.๐ และเพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ที่ต้องด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นหลัก นอกจากนี้ เหตุผล
อีกประการหนึ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถประหยัดงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ในสัดส่วนที่
ค่อนข้างสูงนั้น เป็นเพราะว่า ประเด็นเรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ด�ำเนินการในปีนี้ ส่วนใหญ่
เป็นประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและกฎหมาย
สามารถรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และร่วมแก้ไขปัญหากับ
หน่วยงาน สามารถติดต่อขอข้อมูลและร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
รูปแบบของ VDO Conference แทนการเดินทางไปประชุมในพื้นที่ได้ จึงท�ำให้ประหยัด
งบประมาณในการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนเชิงระบบเพิ่มมากขึ้น และมีต้นทุนประสิทธิผล
ที่ดีมากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐตามหมวด ๕
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องรัฐตามหมวด ๕ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ที่ ๔ เรือ่ ง ซึง่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
ตามหมวด ๕ ทั้งหมด จ�ำนวน ๑๔ เรื่อง สามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จจ�ำนวน ๓ เรื่อง
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๓,๕๕๘,๗๕๖.๐๐ บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด ๕ ทั้งหมด จ�ำนวน
๑๕ เรื่อง และสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน ๓ เรื่อง มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒,๓๓๑,๖๙๙.๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อพิจารณาในส่วนของผลสัมฤทธิ์
จากการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการน�ำเสนอรายงานการแสวงหา
ข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้รัฐบาล กระทรวง ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกัน
ผลักดันในเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินงานตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน อันเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงจะได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		
๑) การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรือ่ ง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของระบบการบริหารการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ซึง่ ต้องการ
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมบริหารจัดการให้เด็กปฐมวัยในทุกภูมภิ าค
ได้รับการคุ้มครอง ดูแลในแนวทางที่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้อาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) เสนอรายงานการแสวงหา
ข้อเท็จจริงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐพร้อมข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็กต่อคณะรัฐมนตรี
			 ต่อมาส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มหี นังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๔๐๑.๗/๘๓๘๖
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการด�ำเนินการสรุปได้ว่า นายกรัฐมนตรีได้พิจารณา
และมีบัญชามอบหมายกระทรวงศึกษาธิการน�ำความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดินไปพิจารณาด�ำเนินการเพื่อจัดท�ำประเด็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
และมีบัญชาให้ติดตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย
ทุกประเภทว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ในการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาเด็กเล็ก
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๒) การจัดท�ำข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและ
หลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภค โฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เห็นควรจัดท�ำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้มารดาในช่วงระหว่างก่อนและ
หลังคลอดบุตรเข้าถึงโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ได้อย่างทั่วถึงและไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค โดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์ และมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลัง
การคลอดบุตร ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมาย ควรได้ทราบถึงประโยชน์ของโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
ช่วยลดความพิการแต่กำ� เนิดของทารกแรกเกิด และตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลรักษา
สุขภาพ ซึ่งน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์จากรัฐที่จัดบริการ
ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในการได้รับโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) และวิธีการเข้าถึงสิทธิประโยชน์
ดั งกล่ า วโดยไม่เ สียค่าใช้จ่าย ดัง นั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงได้อาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓)
เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงการทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ิ ให้ถกู ต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ พร้อมข้อเสนอแนะเรื่องสิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อน
และหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภควิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) ต่อคณะรัฐมนตรี
		 ต่อมาส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ นร.๐๔๐๑.๗/๙๔๐๘
ลงวั น ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๖๓ แจ้ ง ว่ า ข้ อ เสนอแนะของผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ดั ง กล่ า ว
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีบัญชามอบหมายกระทรวงสาธารณสุขน�ำความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาด�ำเนินการเพือ่ จัดท�ำเป็นประเด็นพิจารณา
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป
		
๓) รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เรื่อง หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก เพือ่ ให้การปรับปรุงพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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พ.ศ. ๒๕๔๐ มีความสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงการที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ พร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
ต่อมาส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๔๐๑.๗/๘๙๘๘
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ นายกรัฐมนตรี
ได้พจิ ารณาและมีบญ
ั ชามอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาจัดท�ำ
ประเด็นพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
๔. การด�ำเนินงานเกีย่ วกับการพัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กบั ประชาชน เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจหลัก
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๖,๕๔๓,๒๔๕.๐๘ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ใช้งบประมาณไป ๑๗,๑๐๕,๔๖๒.๖๗ บาท ซึ่งอัตราการลดลง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
๓.๒๙ จากข้อมูลข้างต้น แม้จะกล่าวได้ว่าการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและเพิม่ ประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กบั ประชาชน เกิดประสิทธิผล
ด้านต้นทุนของการด�ำเนินงานที่ดีมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลด้านการด�ำเนินงานนั้น พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้แผนการด�ำเนินงานในหลายโครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ เนือ่ งจากการด�ำเนินงานในหลายโครงการต้องเลือ่ นออกไปหรือชะลอ
การด�ำเนินงาน ท�ำให้การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้เร่งรัดการด�ำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ เพือ่ ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นส�ำคัญ
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ตารางที่ ๑ ผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการ

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
(บาท/ปี)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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

๕,๘๖๔,๕๑๐.๗๕

๔,๐๑๔

๒,๒๐๕

๔,๙๗๒,๒๖๓.๗๐

๔,๙๔๘

๓,๐๗๓

การพิจารณา
เรื่องร้องเรียน
เชิงระบบ

๑,๑๑๗,๒๙๙.๔๐

๑๒

๖

๔๗๑,๐๖๒.๙๐

๑๔

๗

การตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐตาม
หมวด ๕

๒,๓๓๑,๖๙๙.๐๐

๑๕

๓

๓,๕๕๘,๗๕๖.๐๐

๑๔

๓

งานเกี่ยวกับ
การพัฒนา
การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอ�ำนวย
ความเป็นธรรม
ให้ประชาชน

๑๗,๑๐๕,๔๖๒.๖๗

-

-

๑๖,๕๔๓,๒๔๕.๐๘

-

-

รวมทั้งสิ้น

๒๖,๔๑๘,๙๗๑.๘๒

-

-

๒๕,๕๔๕,๓๒๗.๖๘

-

-
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๑.๓ การประเมินประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการด�ำเนินงาน
๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทงบเงิ น อุ ด หนุ น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑.๑.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร และ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รวมจ�ำนวน ๒๓๓,๖๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท ได้แก่
๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน ๒๑๕,๖๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๑๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐ บาท
๑.๑.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรม งาน/โครงการ รวมจ�ำนวน
๑๑๒,๐๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๑) ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๑๐๑,๔๖๐,๔๐๐.๐๐ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายลงทุน
จ�ำนวน ๑๐,๖๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท
๑.๒ ส� ำนั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ อ นุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบด�ำเนินงานเป็นงบลงทุน จ�ำนวน
๓,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑.๒.๑ การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร จ� ำ นวน
๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๒ กิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมครุภณ
ั ฑ์ (IT Asset Management)
จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
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๑.๒.๓ โครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน (Knowledge Management : KM) กิจกรรมโครงการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒.๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๑) เครื่องสแกนเอกสาร จ�ำนวน ๑๖ เครื่อง
๒) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ�ำนวน ๙ ชุด
๑.๓ แผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลังอนุมตั ิ
โอนเปลี่ยนงบประมาณ
ได้แก่

๑.๓.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รวมจ�ำนวน ๒๓๓,๖๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท
๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน ๒๑๕,๖๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๑๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐ บาท

๑.๓.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ รวมจ�ำนวน ๑๑๒,๐๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๑) ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๙๗,๖๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายลงทุน
จ�ำนวน ๑๔,๔๓๔,๒๐๐.๐๐ บาท
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน
๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจริงจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๐๑,๕๖๕.๖๗ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๕ คงเหลือจ�ำนวน ๓๘,๒๐๖,๙๓๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕
ประกอบด้วย
๒.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รวมจ�ำนวน ๒๓๐,๐๙๔,๖๘๕.๔๘ บาท ได้แก่
๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
จ�ำนวน ๒๑๒,๕๖๒,๔๖๓.๗๙ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
จ�ำนวน ๑๗,๕๓๒,๒๒๑.๖๙ บาท
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๒.๒ แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
รวมจ�ำนวน ๗๗,๔๐๖,๘๘๐.๑๙ บาท ได้แก่
๑) ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
จ�ำนวน ๖๗,๙๗๓,๑๗๐.๑๙ บาท
๒) ค่าใช้จ่ายลงทุน
จ�ำนวน ๙,๔๓๓,๗๑๐.๐๐ บาท
ตารางที่ ๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนงาน
/ส�ำนัก

งบประมาณ
ที่จัดสรร

แผนงานบุคลากร ๒๓๓,๖๒๘,๙๐๐.๐๐

งบประมาณ
ที่โอน
เปลี่ยนแปลง
-

งบประมาณ
ตามแผน
ปฏิบัติงานฯ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละ
คงเหลือ

๒๓๓,๖๒๘,๙๐๐.๐๐ ๒๓๐,๐๙๔,๖๘๕.๔๘

๙๘.๔๙

๓,๕๓๔,๒๑๔.๕๒

๑.๕๑

ผลการเบิกจ่าย

๑. ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

๒๑๕,๖๓๕,๖๐๐.๐๐

๒๑๕,๖๓๕,๖๐๐.๐๐

๒๑๒,๕๖๒,๔๖๓.๗๙

๙๘.๕๗

๓,๐๗๓,๑๓๖.๒๑

๑.๔๓

๒. ค่าใช้จ่าย
ด�ำเนินงาน
(บุคลากร)

๑๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐

๑๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐

๑๗,๕๓๒,๒๒๑.๖๙

๙๗.๔๔

๔๖๑,๐๗๘.๓๑

๒.๕๖

แผนงานพื้นฐาน ๑๑๒,๐๗๙,๖๐๐.๐๐

๑๑๒,๐๗๙,๖๐๐.๐๐

๗๗,๔๐๖,๘๘๐.๑๙

๖๙.๐๖

๓๔,๖๗๒,๗๑๙.๘๑

๓๐.๙๔

๑. ค่าใช้จ่าย
ด�ำเนินงาน

๑๐๑,๔๖๐,๔๐๐.๐๐ ๓,๘๑๕,๐๐๐.๐๐

๙๗,๖๔๕,๔๐๐.๐๐

๖๗,๙๗๓,๑๗๐.๑๙

๖๙.๖๑

๒๙,๖๗๒,๒๒๙.๘๑

๓๐.๓๙

๒. ค่าใช้จ่าย
ลงทุน

๑๐,๖๑๙,๒๐๐.๐๐

๑๔,๔๓๔,๒๐๐.๐๐

๙,๔๓๓,๗๑๐.๐๐

๘๘.๘๔

๕,๐๐๐,๔๙๐.๐๐

๓๔.๖๔

๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐

๓๐๗,๕๐๑,๕๖๕.๖๗

๘๘.๙๕

๓๘,๒๐๖,๙๓๔.๓๓

๑๑.๐๕

รวมทั้งสิ้น

๓,๘๑๕,๐๐๐.๐๐

๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือดังกล่าว ส�ำนักงานได้น�ำไปเป็นเงินเหลือจ่ายส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรม/โครงการตามภารกิจที่ก�ำหนด
ในปีงบประมาณถัดไป
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๓. ข้อสังเกตและแนวทางการด�ำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ส่งผลให้การด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด เนื่องจาก
งาน/โครงการต้องเลื่อนออกไปหรือชะลอการด�ำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้คำ� นึงถึงเป้าหมายการด�ำเนินงานเป็นส�ำคัญ จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้คำ� นึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามแผนฯ ที่ก�ำหนดไว้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีนโยบายในการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
		 ๓.๑ การเปิดช่องทางการติดต่อ/ยื่นเรื่องร้องเรียน รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
๑) การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
www.ombudsman.go.th
๒) การร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
๓) การร้องเรียนผ่านระบบโทรศัพท์ Contact Center ๑๖๗๖
(โทรฟรีทั่วประเทศ)
๓.๒ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเหมาะกับยุค Thailand ๔.๐ โดยการจัดท�ำไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address: center_saraban@ombudsman.go.th ควบคู่กับ
การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งได้ท�ำหนังสือ
แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับทราบและขอความร่วมมือในการติดต่อราชการกับ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางดังกล่าว
๓.๓ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมหรือการเข้าร่วม
การประชุมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ VDO Conference หรือ ระบบ Webinar เป็นต้น
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ส�ำหรับการประชุมหรืออบรมภายในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ปรับรูปแบบโดยให้มีการถ่ายทอดการประชุมหรืออบรมผ่านทางระบบ ZOOM
นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการปรับรูปแบบเป็นวิธีการสอบถาม
ความคิดเห็นผ่าน Google form หรือแจ้งเวียนผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
๓.๔ นโยบายการท�ำงานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักเป็นผู้มอบหมายงาน และให้มีการติดตามการท�ำงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ
โดยเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินสามารถใช้งานการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียนจาก
ระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) และระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ตามปกติดงั เช่นมาปฏิบตั งิ าน ณ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ซึง่ ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้มกี ารจัดท�ำ
คู่มือ ขั้นตอนการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนบนระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีท�ำงานที่บ้าน (Work from home)
๓.๕ เพื่อให้การด�ำเนินงาน/โครงการของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อนุมัติการด�ำเนินงาน/โครงการที่ขอเงินกันไว้จ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำหรับด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๑๓,๓๔๘,๓๘๑.๐๐ บาท
ดั ง นั้ น คาดการณ์ ผ ลเบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน
๓๒๐,๘๔๙,๙๔๖.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๑ ส่งผลให้เงินเหลือสิ้นสุดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๘๕๘,๕๕๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๙
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ตารางที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รวมการด�ำเนินงาน/โครงการที่ขอเงินกันไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
(Public Sector Management Quality Award : PMQA)
วิสัยทัศน์ : เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อความเป็นธรรม
ของแผ่นดิน
กรอบแนวคิด (Concept) ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานฯ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครอบคลุมทั้ง ๓ มิติ ในการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ดังนี้
• มิตริ ะบบราชการทีเ่ ปิดกว้างและเชือ่ มโยงกัน (Open & Connected Government)
การสร้างการมีสว่ นร่วมและเชือ่ มโยงกับทุกภาคส่วน เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้แผนยุทธศาสตร์
ของส�ำนักงานฯ บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันของประชาชน โดยสามารถแบ่งเป็น
๓ ประเภท ดังนี้ (๑) เทคโนโลยีทตี่ อ้ งใช้รว่ มกับหน่วยงานอืน่ ต้องเชือ่ มโยงกัน เพือ่ ขอข้อมูล
ประกอบการด�ำเนินงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย (๒) เทคโนโลยีต้องเชื่อมโยงระหว่าง
องค์กรอิสระ เช่น การยืน่ เรือ่ งร้องเรียนประเด็นทีค่ ล้ายกันสามารถน�ำข้อมูลมาใช้รว่ มกันได้
เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน (๓) เทคโนโลยี
ที่จะใช้กับบุคคลภายนอกซึ่งมีลักษณะเดียวกับการด�ำเนินงานของศาลยุติธรรมในการแจ้ง
พิจารณาคดี
• มิตริ ะบบราชการทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
นโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินมิใช่เพียงด�ำเนินการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง หรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานหรือไม่เท่านั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องติดตามและตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่า ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่หรือไม่ หากยังคงมีอยู่
ก็ตอ้ งขจัดให้หมดไป ด้วยการเสนอแนะแก้ไขกฎหมาย กฎ ค�ำสัง่ หรือระเบียบการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนนั้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๒๒ ตามพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และการพิจารณาสอบสวน
เรื่องร้องเรียนให้เน้นท�ำงานเชิงรุก ตั้งมั่นในความสุจริต เที่ยงธรรม มีความกล้าหาญในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ข้อกฎหมายต่าง ๆ จะต้องพิจารณา
ให้ครบถ้วน รอบคอบ ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง และหลักกฎหมายเพื่อสร้างศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นอกจากนี้ ต้องเพิ่มความรวดเร็วในการด�ำเนินการ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็วด้วย
• มิตริ ะบบราชการทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance
Government) การบริหารจัดการองค์การ การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็น
มาตรฐาน เน้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และ
ศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายใน
ประเทศและระดับสากล เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
ผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ ๔.๐
• มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected
Government)
		
หมวดที่ ๑ การน�ำองค์การ เลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินให้ความส�ำคัญ
ต่อการน�ำองค์การ โดยน�ำนโยบายของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทุกท่านมาเป็นแนวทางและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในกลุ่มสายงานหลัก
และสายงานสนับสนุน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อมูลที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย การค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยง
กับผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐ ในด้านความโปร่งใสของส�ำนักงานฯ ได้ออกประกาศ เรือ่ ง เจตจ�ำนงสุจริตในการ
บริหารงานส�ำนักงานฯ พร้อมทั้งด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ การปลอดทุจริตในการปฏิบตั งิ าน วัฒนธรรมคุณธรรมการท�ำงานในองค์กร
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และการสือ่ สารภายในองค์กร เช่น การเปิดเผยข้อมูลแผนการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี การจัดซือ้
จัดจ้างเป็นประจ�ำทุกเดือนผ่านเว็บไซต์ส�ำนักงานฯ การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์สว่ นรวม (Conflict of Interest) การด�ำเนินโครงการ
ส่งเสริมค่านิยมร่วม (FAIRS) การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
รวมถึงการด�ำเนินการตามมาตรฐาน ITA เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ประชาชน ซึง่ ส�ำนักงานฯ
ผ่านการประเมินผล ได้รับคะแนนการประเมิน ๘๖.๕๙ คะแนน อยู่ในระดับ A
		
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการ
วางแผนระยะยาว การเตรียมความพร้อมขององค์การในด้านการบริหารจัดการภายใน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงทุกภาคส่วน
เพื่อให้บรรลุถึงผลส�ำเร็จในการเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน จึงได้จัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขึ้น เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ถ่ายทอดไปสู่ทุกหน่วยงานในส�ำนักงานฯ รวมถึงมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานในส�ำนักงานฯ เช่น
การทบทวนค่าเป้าหมายร้อยละความส�ำเร็จของการปฏิบตั งิ านด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร้อยละความพึงพอใจ
ของผู ้ ร ้ อ งเรี ย นต่ อ การปฏิ บั ติ ง านฯ ให้ เ หมาะสมต่ อ ศั ก ยภาพในการด� ำ เนิ น งานของ
ส�ำนักงานฯ บนพื้นฐานตามหลักวิชาการ การปรับแผนปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปรับแผนปฏิบัติการทุก ๖ เดือน เป็นต้น
		
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการข้อมูล ส�ำนักงานฯ ได้มีการ
ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ รายเดือน รายไตรมาส
และรายปี โดยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส�ำนักงานฯ
คือ ระบบริหารแผนงานและงบประมาณ (Budget and Project Management ๒๐๒๐)
รวมถึงระบบฐานข้อมูลภายนอก ได้แก่ ระบบ E-Budgeting ระบบ BB-Evmis ระบบ E-Menser
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ระบบข้อมูลแผนงานบูรณาการเพื่อการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และน�ำข้อมูล
จากการติดตามผลการด�ำเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์จัดท�ำข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ อีกทั้ง
ส�ำนักงานมีระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ในการบริหารจัดการ
งานด้านสารบรรณ งานทรัพยากรมนุษย์ การขอใช้หอ้ งประชุม เป็นต้น และยังมีแผนพัฒนา
ระบบงานด้วยระบบเทคโนโลยีอกี โดยจะต้องบรรลุตามแผนในปี ๒๕๖๕ จ�ำนวน ๑๐ ระบบย่อย
		
หมวดที่ ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ มีการจัดท�ำแผนภูมิแสดงกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจการแผ่นดินในภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ เชือ่ มโยง
ระบบการท�ำงานภายใน และใช้ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint and
Investigation Management : CIM) ให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดท�ำระบบบริหารจัดการ
งบประมาณและระบบติดตามเงินทดรองจ่ายราชการ (ยืม-คืน) ระบบการควบคุมครุภัณฑ์
IT Asset Management ระบบติดตามผลโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ การใช้ระบบ QR code เพื่อลดการใช้
กระดาษ ในส่วนของการเชือ่ มโยงภายนอกองค์กรอิสระทัง้ ๕ องค์กร ได้รว่ มกันออกประกาศ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
• มิตริ ะบบราชการทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
		
หมวด ๓ การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ส�ำนักงานฯ
ด�ำเนินการพัฒนาระบบรับเรือ่ งร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๗๖ (โทรฟรี) ระบบ
Mobile Application ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือ Website สามารถส่งข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ โดยผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียนได้แบบ Real Time รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสาร
และช่องทางรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ และทาง Facebook เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารจากการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในส�ำนักงานฯ ในด้านการ
ประเมินความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียน ในมิตติ า่ ง ๆ ได้แก่ ขัน้ ตอนการยืน่ ร้องเรียน การพิจารณา
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เรื่องร้องเรียน ค�ำวินิจฉัย โดยผลความพึงพอใจในภาพรวม ได้รับคะแนนร้อยละ ๗๔.๒๐
(คะแนนเฉลีย่ ๓.๗๑ อยูใ่ นระดับมาก) ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะน�ำไปวิเคราะห์ สรุปผล และน�ำเสนอ
ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานต่อไป
		
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ส�ำนักงานฯ มีการเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ มีการก�ำหนดตัวชี้วัด
ในการติดตามควบคุมการด�ำเนินการ และมีการรายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
ทุกเดื อนเพื่อปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้ดีขึ้น
โดยมีบริการรับเรือ่ งร้องเรียนและรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยการจัดท�ำระบบช่องทาง
การร้องเรียนทาง Call Center ๑๖๗๖, Website, Mobile Application, Facebook,
Ombudsman News รวมถึงการเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสถานีบริการเชือ้ เพลิง
ของ ปตท. ในร้านกาแฟ Amazon ทั่วประเทศ
• มิตริ ะบบราชการทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance
Government)
		
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานฯ มีระบบติดตามรายงาน
ผลการด�ำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
โดยใช้ระบบแผนงานและงบประมาณ (Budget and Project Management) มีการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานตามค่าเป้าหมายและสถานะการด�ำเนินโครงการ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้ทราบ
และเตรียมการแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการเปิดเผย
รายงานผลประจ�ำปีและผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของส�ำนักงานฯ
หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ส�ำนักงานฯ ได้ติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์เป็นไตรมาส น�ำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้ง
จัดท�ำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด�ำเนินงานในไตรมาสถัดไปและปีต่อไป โดยเฉพาะ
ในตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็นภารกิจหลักของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ในส่วนของร้อยละความส�ำเร็จ
ของการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ผลการด� ำ เนิ น งานปี ๒๕๖๓ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๒.๑๑

312

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 312

6/3/2564 BE 09:32

(เพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๗.๑๘) และระดับความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียนต่อการปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม ผลการด�ำเนินงานปี ๒๕๖๓
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๐ (ลดลงจาก ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๖) มีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินจากผู้ร้องเรียน ซึ่งการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวจะน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานฯ ต่อไป ในส่วนของการจัดการความรู้ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ
ส�ำนักงานฯ ได้ด�ำเนินการรวบรวมสถิติผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน งานวิจัย วารสาร
ผูต้ รวจการแผ่นดิน เอกสารเผยแพร่ตา่ ง ๆ พิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ บันทึกข้อตกลง/
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของผู้ตรวจการแผ่นดินทางเว็บไซต์
สถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินศึกษา การจัดท�ำองค์ความรูจ้ ากการปฏิบตั งิ าน เช่น คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
ตามระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินฯ คูม่ อื สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
การบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ กระบวนการปฏิบัติด้าน
นโยบายและแผนและการงบประมาณ หลักสูตรเครือข่ายผูต้ รวจการแผ่นดินเพือ่ ความเป็นธรรม
ในสังคม เป็นต้น งานวิจัยประเมินต�ำแหน่งของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
น�ำมาใช้หรือต่อยอดเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบสภาพปัญหาในการ
ไม่ปฏิบัติตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญฯ การศึกษาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูส้ นใจได้ศกึ ษาเรียนรู้ รวมถึงมีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพือ่ ผูพ้ กิ าร
ทางสายตาได้ศึกษาเรียนรู้
		
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานฯ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานความส� ำ เร็ จ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ตามแนวทาง HR Scored Card อีกทั้งมีนโยบายการจัดการบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนได้ทันกับ
สภาพแวดล้อม เช่น การลดขัน้ ตอนในการรายงานโดยอาศัยเทคโนโลยี และการประสานงาน
ในแนวระนาบเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
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ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เอือ้ ต่อ
การท�ำงานและมีบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรม ๕ส การปรับปรุงซ่อมแซมห้องไฟส่องสว่าง สวนหย่อมในการพักผ่อน
รวมถึงห้องออกก�ำลังกาย นอกจากนั้นในสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการอบโอโซนในห้อง
ทีม่ กี ารประชุมและเช็ดโต๊ะ/อุปกรณ์สมั ผัสต่าง ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ และก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในส�ำนักงานฯ
ด้านการฝึกอบรม ระเบียบวินัย และการปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับบุคลากร เช่น
การส่งเสริมค่านิยม Fairs ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
การอบรมภาวะผูน้ ำ� และสมรรถนะหลักในการตัดสินใจให้กบั บุคลากรในทุกระดับ ไม่เฉพาะ
แต่ผู้บริหาร มีการพัฒนาขีดความสามารถในการท�ำงานและการวางแผนร่วมกัน มีความรู้
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีส่ือสารแบบดิจิทัล สามารถเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
มีการประเมินผลและทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
		
หมวดที่ ๖ การมุง่ เน้นระบบการปฏิบตั กิ าร ส�ำนักงานฯ มีการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในส�ำหรับ
หน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการส่งมอบ
คุณค่าต่อประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมทัง้ ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการความเสี่ยงส�ำหรับหน่วยงานรัฐ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และ
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนด�ำเนินการ ติดตาม
และรายงานผลต่อผู้บริหารส�ำนักงานฯ
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ผลงานเรือ่ งที่ ๑ : การเชือ่ มโยงภายนอกองค์กรอิสระทัง้ ๕ องค์กรได้รว่ มกันออกประกาศ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
รูปแบบ/ลักษณะ/Concept ของผลงาน
ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่องแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่าง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละองค์กร ซึง่ เป็นไปตามมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยแนวคิดคือการเพิม่ ช่องทางการร้องเรียนและอ�ำนวยความยุตธิ รรม
ให้กับประชาชน กล่าวคือ กรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อองค์กรอิสระใด หากองค์กรอิสระนั้น
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อยูใ่ นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจขององค์กรอิสระนัน้ แต่อยูใ่ นหน้าที่
และอ�ำนาจองค์กรอืน่ ให้องค์กรอิสระนัน้ ส่งเรือ่ งดังกล่าวให้องค์กรอิสระทีม่ หี น้าทีด่ ำ� เนินการ
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวไม่ตัดหน้าที่และอ�ำนาจในการติดตามเรื่องร้องเรียน
ขององค์กรอิสระที่เป็นผู้ส่งเรื่องต่อให้กับองค์กรอิสระที่รับเรื่อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 315

315

6/3/2564 BE 09:32

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact)
ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)
ประชาชนได้รับความสะดวกในการยื่นเรื่องร้องเรียน โดยไม่ต้องเดินทางหรือไปยื่น
ร้องเรียนใหม่กับองค์กรอิสระที่มีหน้าที่และอ�ำนาจโดยตรง ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการ
ประสานงานระหว่างองค์กรอิสระด้วยกันเอง ท�ำให้เรือ่ งร้องเรียนของประชาชนมีความส�ำคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผลงานเรื่องที่ ๒ : การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Website และระบบ Mobile
Application ทั้งในระบบ iOS และ Android
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
รูปแบบ/ลักษณะ/Concept ของผลงาน
ส�ำนักงานฯ มีระบบการร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๗๖
(โทรฟรี) ทางไปรษณีย์ ทางส�ำนักงานอัยการจังหวัด เป็นต้น แต่เมือ่ เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สาร
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส�ำนักงานฯ จึงได้มกี ารพัฒนาระบบการรับเรือ่ งร้องเรียน โดยเริม่ จาก
การรับเรือ่ งร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของส�ำนักงานฯ ซึง่ ครอบคลุมหลายภาษาและสามารถ
ส่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินได้
โดยผู้ร้องเรียนสามารถทราบสถานะของเรื่องร้องเรียนได้แบบ Real Time ต่อมาได้มีการ
พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางระบบ Mobile Application ทั้งในระบบ iOS และ
Android รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารและช่องทางรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์
คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact)
ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)
การพัฒนาระบบรับเรือ่ งร้องเรียนของส�ำนักงานฯ มุง่ เน้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
ในการเข้าถึงความเป็นธรรมได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
รวมถึงข้อมูลมีความปลอดภัย เป็นความลับ โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาร้องเรียน
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ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ประชาชนอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถร้องเรียนได้ เมื่อเรื่องร้องเรียน
เข้ามาสู่ในระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint and Investigation
Management : CIM) ส�ำนักงานฯ จะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนและกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาความทุกข์ร้อน
ของประชาชน
ผลงานเรื่องที่ ๓ : การมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
ส�ำนักงานฯ มุง่ เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน
ให้เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน อันจะช่วย
สนับสนุนงานตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามสายงานและระดับต�ำแหน่ง เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบาย ๔.๐ โดยมีการพัฒนาบุคลากรใน ๒ รูปแบบ คือ
(๑) การจัดฝึกอบรมทั้งภายใน จ�ำนวน ๖ หลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหารการตรวจการ
แผ่นดิน ระดับสูง (นผส.) รุ่นที่ ๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน (Smart
Supporting Staff) หลักสูตรเสริมศักยภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ อบสวนและนิตกิ ร
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น
(๒) การส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๒๕ หลักสูตร เช่น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน จ�ำนวน ๔๙ รุน่ จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร
การบริหารงานยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ ๑๐ จัดโดยส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม หลักสูตรการเพิม่
ประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส�ำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ จัดโดย กรมบัญชีกลาง เป็นต้น หลักสูตร Line @ for HR ๒๐๑๙ สื่อสารแบบ HR
ยุคดิจิทัล ด้วย Line @ จัดโดยบริษัท Bridge Learning Solution จ�ำกัด เป็นต้น
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คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact)
ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)
เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมได้ รั บ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านการน�ำความรู้การบริหารงานยุติธรรมและงานด้าน
กฎหมายมาประยุกต์ใช้ ท�ำให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรม ด้านการน�ำเทคโนโลยี
มาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับการอ�ำนวย
ความเป็นธรรมจากการยื่นเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนการตอบรับ และ
การติดตามความก้าวหน้าของเรือ่ งร้องเรียน ในขณะเดียวกันส�ำนักงานฯ ก็ได้รบั คุณค่าหรือ
ประโยชน์จากการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่มีทั้งมาตรฐานและคุณภาพ
ในการท�ำงาน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนด้วยหลักนิติธรรม
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๑.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ที่ได้จากการใช้
บริการและกระบวนการให้บริการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน โดยท�ำการส�ำรวจ
ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนที่ได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้ร้องเรียนตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวน ๓๗๑ ฉบับ การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๗ ส่วน
ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม การเสนอเรือ่ งร้องเรียน การด�ำเนินการเกีย่ วกับ
เรื่องร้องเรียน ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียน ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
และความเชื่อมั่นของผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อน
จากการไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย
ประมาณ ๔๔ ปี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย รองลงมาคือรับราชการ และเกษตรกรตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพอื่น ๆ
อาทิ กลุม่ ผูต้ อ้ งขัง อาชีพรับจ้างและผูท้ วี่ า่ งงาน มีรายได้เฉลีย่ ประมาณ ๒๔,๔๑๗ บาท/เดือน
และโดยส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง
การเสนอเรื่องร้องเรียน
ในการเสนอเรือ่ งร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน พบว่า ผูร้ อ้ งเรียนส่วนใหญ่รอ้ งเรียน
ในกรณีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ รองลงมาคือ กรณีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นก่อให้เกิดความเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมมายังผูต้ รวจการ
แผ่นดินมากที่สุด กรณีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่กระท�ำนอกเหนืออ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย และกรณีเป็นเรือ่ งที่
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ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย ตามล�ำดับ
ในส่วนของการเสนอเรือ่ งร้องเรียน พบว่า ผูร้ อ้ งเรียนส่วนใหญ่เสนอเรือ่ งร้องเรียน
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่มีผู้ใดแนะน�ำ  และรู้จักผู้ตรวจการแผ่นดินจากสื่อโฆษณา
มากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่จะร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น ไม่ได้ร้องเรียนหน่วยงานอื่นควบคู่กันไป
การด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พบว่า ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ร้องเรียน
โดยท�ำเป็นหนังสือ และจัดส่งมาทางไปรษณีย์ และฝากเจ้าหน้าที่พัศดี/ทัณฑสถานน�ำส่ง
(เนือ่ งจากว่ามีเรือ่ งร้องเรียนจากเรือนจ�ำและทัณฑสถานจ�ำนวนมาก) รองลงมาเป็นการร้องเรียน
ทางวาจา ผ่านการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ร้องเรียนทางสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน
โทร ๑๖๗๖ ร้องเรียนผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน ร้องเรียนทางเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน (www.ombudsman.go.th) และร้องเรียนผ่านหน่วยงานอืน่ โดยส่งผ่าน
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดและสภาทนายความตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งเรียนส่วนใหญ่ได้รบั ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับขัน้ ตอนการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
จากเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยส่วนใหญ่ได้รับแจ้งด้วยวาจาจาก
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาแล้ว ส�ำหรับ
การประสานติดต่อกับผูร้ อ้ งเรียนระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง ผลการส�ำรวจ พบว่า เจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดต่อผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน
เฉลีย่ ประมาณ ๒ ครัง้ /ราย และยังมีการรายงานความคืบหน้าในการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ เฉลี่ยประมาณ ๒ ครั้ง/ราย ด้วยเช่นกัน
ส�ำหรับการติดตามเรือ่ งร้องเรียน พบว่า ผูร้ อ้ งเรียนส่วนใหญ่จะติดตามความคืบหน้า
ของเรือ่ งร้องเรียนของตนเอง เฉลีย่ ประมาณ ๒ ครัง้ /ราย ในส่วนของผูร้ อ้ งเรียนทีไ่ ม่ตดิ ตาม
เรือ่ งร้องเรียนของตนเองส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เชือ่ มัน่ ในการะบวนการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกทั้งยังให้ความเห็นว่าการด�ำเนินงานต่าง ๆ มีขั้นตอนและ
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กระบวนการและกรอบระยะเวลา นอกจากนี้ยังได้รับการรายงานเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นระยะอยู่แล้ว
ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งเรียนส่วนใหญ่ได้รบั การแจ้งให้ทราบเกีย่ วกับการชีแ้ จงเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนของ
หน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกร้องเรียนจากส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในส่วนของผลการวินจิ ฉัย พบว่า ผลการวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องเรียนของผูต้ รวจการแผ่นดิน
เป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผลการวินิจฉัยไม่เป็นไปตามที่
ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา เพราะเป็นเรื่องที่
ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินด�ำเนินการไกล่เกลี่ย
จนได้ผลเป็นทีย่ อมรับทัง้ สองฝ่าย และผูร้ อ้ งเรียนถอนเรือ่ งร้องเรียน ตามล�ำดับ โดยผูร้ อ้ งเรียน
ส่วนใหญ่ยอมรับผลการวินจิ ฉัย เพราะเห็นว่ามีความเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังพบว่า มีผรู้ อ้ งเรียน
ส่วนหนึ่งที่ยอมรับผลการวินิจฉัย แต่เห็นว่าไม่เป็นธรรม และไม่ยอมรับผลการวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้เหตุผลว่า การแก้ไขปัญหายังไม่มีความกระจ่าง การวินิจฉัย
ขาดข้อเท็จจริงถือความเห็นหน่วยงานเป็นเกณฑ์ ทัง้ นีใ้ นส่วนของข้อขัดแย้งขัดกันควรส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน เพียงพอ อีกทั้งหน่วยงาน
ที่ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินท�ำให้ปัญหาความเดือดร้อน
และความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับผู้ร้องเรียนยังไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่มีความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียน
ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ท�ำการศึกษา
เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนใน ๕ ด้าน ดังนี้
- ความพึงพอใจต่อการเสนอและรับเรื่องร้องเรียน
- ความพึงพอใจต่อการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน
- ความพึงพอใจต่อการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน
- ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน
- ความพึงพอใจต่อการพิจารณาสอบสวนเรื่องร้องเรียนในภาพรวม
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การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนด�ำเนินการโดยวัดจากข้อค�ำถาม
ทีส่ ร้างขึน้ มาในแต่ละส่วน ซึง่ ก�ำหนดระดับความพึงพอใจ คือ พอใจน้อยทีส่ ดุ น้อย ปานกลาง
มาก และมากที่สุด มีวิธีให้คะแนนของค�ำตอบ คือ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ตามล�ำดับ จากนั้น
น�ำคะแนนที่ได้มาจัดแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็นกลุ่มความพึงพอใจ น้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก และมากทีส่ ดุ โดยใช้วธิ แี จกแจงความถีแ่ บบจัดกลุม่ เพือ่ ค�ำนวณหาอันตรภาคชัน้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนของความพึงพอใจของผูร้ อ้ งเรียน พบว่า ผูร้ อ้ งเรียน
มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้
-

ด้านการยื่นและรับเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ ๘๒.๐๐)
ด้านการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน (ร้อยละ ๗๔.๘๐)
ด้านการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ ๗๖.๖๐)
ด้านการด�ำเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ ๖๒.๐๐)

ทัง้ นี้ ในภาพรวม ผูร้ อ้ งเรียนมีความพึงพอใจต่อการพิจารณาสอบสวนเรือ่ งร้องเรียน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ ๗๖.๐๐)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนโดยใช้วิธี
ก�ำลังสองน้อยทีส่ ดุ (Least Squares Method) ในรูปของสมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ ๙๕ ได้แก่
- รายได้เฉลี่ยของผู้ร้องเรียน
- ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน
- ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์และการให้บริการของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
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กล่าวคือ รายได้เฉลี่ยของผู้ร้องเรียน (Inc) ผู้ร้องเรียนมีรายได้น้อย ย่อมมี
ความคาดหวังต่อการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะปัญหาทีเ่ กิดจากการกระท�ำของภาครัฐ
ซึง่ การด�ำเนินการ ผูต้ รวจการแผ่นดิน เป็นหน่วยงานทีช่ ว่ ยขจัด บรรเทา หรือระงับความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมจากการใช้อ�ำนาจรัฐ อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียน
ได้ตามความประสงค์ทั้งหมด
ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน (res) กลุ่มตัวอย่างที่ผลการวินิจฉัยเป็นไปตามที่
ร้องเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีผ่ ลการวินจิ ฉัยไม่เป็นไปตามทีร่ อ้ งเรียน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการยืนยันความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นจริง หากผลการวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียนต้องการ
มีผลส�ำคัญให้กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ผี ลการวินจิ ฉัยเป็นไปตามทีร่ อ้ งเรียนมีความพึงพอใจฯ มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ผลการวินิจฉัยไม่เป็นไปตามที่ร้องเรียน
ความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนต่อภาพลักษณ์และการให้บริการของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ccc) กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์และการให้บริการ
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มากขึ้น จะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมากขึ้นด้วย ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติในทางบวกที่มีต่อ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในภาพรวม ผูร้ อ้ งเรียนมีความคิดเห็นว่า ภาพลักษณ์ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
อยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ (ร้อยละ ๘๕.๐๐) เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์โดยแยกออกเป็นรายประเด็น
พบว่า ผูร้ อ้ งเรียนมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่สุด ในประเด็นการเป็นองค์กรที่ร้องเรียนได้สะดวก (ร้อยละ ๙๐.๔๐) รองลงมา
เป็นประเด็นการเป็นองค์กรทีเ่ ข้าใจความต้องการของผูร้ อ้ งเรียน มีความมุง่ มัน่ ความพร้อม
และความเต็มใจให้บริการ (ร้อยละ ๘๕.๘๐) ประเด็นการเป็นองค์กรที่บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และความช�ำนาญในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ ๘๕.๖๐)
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ประเด็นการเป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถฝากความหวังและพึ่งพิงได้ เมื่อมีปัญหา
ความเดือดร้อน (ร้อยละ ๘๕.๔๐) ประเด็นการเป็นองค์กรที่ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
และประเด็นเป็นองค์กรที่มีสถานที่ เจ้าหน้าที่ และเครื่องมือในการให้บริการที่เหมาะสม
เท่ากัน (ร้อยละ ๘๔.๔๐) ประเด็นการเป็นองค์กรที่พิจารณาสอบสวนเรื่องร้องเรียน
ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ (ร้อยละ ๘๔.๒๐) และในระดับดีมาก คือประเด็น
การเป็นองค์กรที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว (ร้อยละ ๘๐.๒๐) ตามล�ำดับ
อนึ่ง เมื่อท�ำการสอบถามผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความต้องการเสนอเรื่องร้องเรียน
ต่อส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินในอนาคต ผูร้ อ้ งเรียนส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า ในอนาคต
หากมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๑๒ โดยผูร้ อ้ งเรียนได้ให้เหตุผลไว้วา่ ผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นทีพ่ งึ่ พิงของราษฎรได้
เป็นองค์กรทีป่ ระชาชนสามารถฝากความหวังและเป็นทีพ่ งึ่ พิงได้เมือ่ เดือดร้อนเป็นช่องทางหนึง่
ที่สามารถช่วยได้ ซึ่งประชาชนหมดหวังกับหน่วยงานอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกันมีระยะเวลา
ในการด�ำเนินการค่อนข้างล่าช้า ปัญหาที่ร้องเรียนไม่อยู่ในอ�ำนาจของหน่วยงานนี้ เป็นต้น
ความเชือ่ มัน่ ของผูร้ อ้ งเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดินเกีย่ วกับการแก้ไขความเดือดร้อนจาก
การไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการศึกษา พบว่า ก่อนเสนอเรือ่ งร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนมีความเชือ่ มัน่ ต่อองค์กร
ผูต้ รวจการแผ่นดินเกีย่ วกับการแก้ไขความเดือดร้อนจากการไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในระดับ
มาก (ร้อยละ ๘๓.๔๐) และเมื่อพิจารณาความถี่ของค�ำตอบ พบว่า ผู้ร้องเรียนจ�ำนวนมาก
ที่สุด มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓ ของผู้ร้องเรียนที่ตอบ
แบบสอบถาม และในส่วนของความเชื่อมั่นหลังทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พบว่า
ผู้ร้องเรียนยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ ๗๘.๖๐) โดยเมื่อพิจารณาความถี่
ของค�ำตอบ พบว่า ผู้ร้องเรียนจ�ำนวนมากที่สุด มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๗ ของผู้ร้องเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
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ผลการส�ำรวจความเชือ่ มัน่ ต่อการบริการสาธารณะและการท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ๑
สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมมือกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติด�ำเนินการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการท�ำงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลและน�ำเสนอผลที่ได้จาก
การส�ำรวจให้กบั หน่วยงานเพือ่ น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
ทั้ ง นี้ ผลการส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ
การบริการสาธารณะและการท�ำงานประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในส่วนขององค์กรอิสระหมายรวมถึง
ผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปรากฏผลการส�ำรวจ ดังต่อไปนี้
๑. ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการท�ำงานขององค์กรอิสระและองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
จากการส�ำรวจความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อการท�ำงานขององค์กรอิสระและ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า องค์กรที่ประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นถึง
เชื่อมั่นมากต่อการท�ำงานมากที่สุด คือ ศาลยุติธรรม (ร้อยละ ๘๐.๒๐) รองลงมา คือ
ศาลรัฐธรรมนูญ (ร้อยละ ๗๗.๓๐) ศาลปกครอง (ร้อยละ ๗๖.๖๐) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ร้อยละ
๖๗.๓๐) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร้อยละ ๖๓.๘๐) องค์กร
อัยการ (ร้อยละ ๖๑.๓๐) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ร้อยละ ๖๑.๑๐) คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ร้อยละ ๖๐.๘๐) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ร้อยละ ๕๗.๗๐)
จะเห็นได้วา่ เมือ่ พิจารณาเฉพาะในส่วนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พบว่า ผูต้ รวจการ
แผ่นดินยังคงเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นในการท�ำงานจากประชาชนมากที่สุด
๒. ความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การท�ำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ
		
จากการส�ำรวจเกีย่ วกับความเชือ่ มัน่ ต่อการท�ำงานขององค์กรด้านการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบด้วย ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการป้องกันและ
๑

ความเชือ่ มัน่ ต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒  และสรุปผลการส�ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๒
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ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า องค์กรทีป่ ระชาชน
ให้ความเชื่อมั่นต่อการท�ำงานมากที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๓๐ รองลงมา คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร้อยละ ๖๓.๘๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร้อยละ ๖๑.๑๐ และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ร้อยละ ๖๐.๘๐
๓. ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต ่ อ การท� ำ งานของผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
(รายภาคและรายจังหวัด)
จากผลการส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
การท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน จากผลการส�ำรวจในภาพรวมของประเทศ พบว่า
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในระดับค่อนข้างเชื่อมั่น
มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐ และมีความเชื่อมั่นในระดับมาก ร้อยละ ๑๗.๐๐
ซึ่งในภาพรวมกล่าวได้ว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงร้อยละ ๖๗.๓๐
เมือ่ พิจารณาความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อการท�ำงานของผูต้ รวจการแผ่นดิน
โดยจ�ำแนกเป็นรายภูมิภาค พบว่า ประชาชนกรุงเทพมหานครและภาคใต้ มีความเชื่อมั่น
ต่อการท�ำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๐ รองลงมา คือ
ประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
โดยคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๐ ๖๖.๙๐ และ ๖๖.๑๐ ตามล�ำดับ
		
ส�ำหรับผลการส�ำรวจความเชือ่ มัน่ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การท�ำงานของผูต้ รวจการ
แผ่นดินเป็นรายจังหวัด (พิจารณาเฉพาะประชาชนที่มีความเชื่อมั่นมาก) พบว่า จังหวัด
ที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นมาก อยู่ในช่วงร้อยละ ๓๐.๑๐ – ๔๐.๐๐ ได้แก่ ชัยนาท ราชบุรี
สมุทรสงคราม และตรัง รองลงมา คือ จังหวัดทีป่ ระชาชนมีความเชือ่ มัน่ มาก อยูใ่ นช่วงร้อยละ
๒๐.๑๐ – ๓๐.๐๐ ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร พิจติ ร อุทยั ธานี สิงห์บรุ ี นครนายก
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บึงกาฬ ชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สงขลา และ
ยะลา
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๒.
สัมฤทธิผลของการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกรณี ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒.๑ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีในประเทศ
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารด�ำเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ๒ ลักษณะ คือ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนา
เครือข่ายมีผลการด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
๒.๑.๑ ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
ผูต้ รวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทีไ่ ด้บญั ญัตถิ งึ หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดินเอาไว้ กล่าวคือ การขจัดความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมให้กบั ประชาชน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึง่ ในการด�ำเนินการ
ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมใน
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวส�ำนักเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมได้ด�ำเนินโครงการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักและค�ำนึงถึงการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ�ำเป็น
หรือสมควรแก่เหตุ ส�ำหรับการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถสร้างเครือข่ายในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ระดับองค์กรจ�ำนวน
๒๔ องค์กร และระดับความร่วมมือในการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับ ๓ คือ บุคคล/องค์กรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมและเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
มีการด�ำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในท้องถิ่น โดยมีโครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้
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๑) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต
			 กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างธรรมาภิบาล และการรับรู้
สิทธิหน้าที่พลเมือง “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”
			 สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทีโ่ รงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
ความทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่จ�ำนวนมากมีฐานะยากจน มีปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
สุขอนามัย การศึกษา ฯลฯ จึงมีพระราชด�ำริให้กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์
ส�ำนักพระราชวัง จัดท�ำ “โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยัง่ ยืนในพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)” เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านอาชีพ คุณภาพชีวิต ครัวเรือน การศึกษา และชุมชน การจัดการองค์ความรู้ชุมชน
การสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมทัง้ สร้างความมัน่ คงด้านอาชีพแก่ราษฎร
			 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) และบุคลากรของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า การพัฒนาหมู่บ้านต�ำบลพระยาบันลือให้เป็นหมู่บ้าน
คุ ณ ธรรม ต� ำ บลคุ ณ ธรรม จะสามารถสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาอาชี พ อย่ า งยั่ ง ยื น
ในพระราชด�ำริฯ ให้ประสบความส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
จึงได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการส่งเสริม
การสร้างภูมคิ มุ้ กัน สร้างธรรมาภิบาล และการรับรูส้ ทิ ธิหน้าทีพ่ ลเมือง “พระยาบันลือต�ำบล
คุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” โดยเน้นการน�ำเอาหลักค�ำสอนของศาสนา (ศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม) ทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีน่ บั ถือ มาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ และพัฒนาหมูบ่ า้ น
ต�ำบล บนพืน้ ฐานการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาของหมูบ่ า้ น ศาสนา (วัด, มัสยิด) และส่วนราชการ
ในพื้นที่ “บ.ศ.ร.” โดยใช้ “คุณธรรมเป้าหมาย” และ “กิจกรรมส่งเสริมความดี” เป็น
เครื่องมือในการด�ำเนินชีวิตและรวมพลังความสามัคคีร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน และองค์กร
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(ส่วนราชการในพื้นที่) ให้เป็นต�ำบลคุณธรรม หมู่บ้านคุณธรรม ประกอบด้วย หมู่บ้าน
ในต�ำบลพระยาบันลือ จ�ำนวน ๗ หมู่บ้าน และองค์กรคุณธรรม ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพระยาบันลือ โรงเรียนในต�ำบลพระยาบันลือ จ�ำนวน ๗ โรงเรียน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่ตั้งอยู่ในต�ำบลพระยาบันลือ จ�ำนวน ๒ แห่ง
ได้แก่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕
			 การขับเคลือ่ นกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภูมคิ มุ้ กัน สร้างธรรมาภิบาล
และการรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ส�ำนัก
เครือข่ายและการมีสว่ นร่วมได้ดำ� เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขับเคลือ่ นกิจกรรมดังกล่าว
โดยได้มีการจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนากิจกรรมต�ำบลคุณธรรม
“พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม (พหุวฒ
ั นธรรม)” จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารค้นหาคุณธรรม
เป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของกลุ่มหมู่บ้าน และองค์กร ด�ำเนินการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านในต�ำบลพระยาบันลือ จ�ำนวน ๗ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ และ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ “พระยาบันลือต�ำบลคุณธรรม
(พหุวัฒนธรรม)” ณ ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
			 หลังจากกิจกรรมการประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน เพื่อพิจารณา
ก�ำหนด “คุณธรรมเป้าหมาย” และ “กิจกรรมส่งเสริมความดี” ของหมู่บ้านแล้ว ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินจะนิเทศติดตามการด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ น และองค์กร ร่วมสังเกตการณ์
และให้ก�ำลังใจกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ด�ำเนินการ
ขับเคลือ่ นกิจกรรมส่งเสริมความดี อันจะน�ำไปสู่คณ
ุ ธรรมเป้าหมายของหมู่บ้านและองค์กร
ต่อไป
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การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมส่งเสริมความดี ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวน ๗ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ และวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมส่งเสริมความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
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๒.๑.๒ ภารกิจด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
ผูต้ รวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาและ
พัฒนาต่อยอดเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้
เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน พร้อมกับสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในด้านบทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับเครือข่าย
ตลอดจนความรูด้ า้ นการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการ
เป็นต้นแบบการปฏิบัติงาน เพื่อขยายเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินให้ครอบคลุมในแต่ละ
พื้นที่ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการด�ำเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย ดังนี้
ในสังคม

๑) โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม

			 ส�ำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมได้ด�ำเนินงานด้านการส่งเสริม
ธรรมาภิบาล ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยได้จดั พิธี
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เรือ่ ง การส่งข้อมูล
ข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผา่ นบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ (ทิศเหนือ) อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วมงาน ๕๓ หน่วยงาน
จ�ำนวน ๔๗๕ คน
			 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding
: MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมอุตนุ ยิ มวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 333

333

6/3/2564 BE 09:32

ความเข้าใจขึน้ เพือ่ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งข้อมูล
ข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านระบบบริการส่งข้อความสั้นหรือ SMS ทางโทรศัพท์
มือถือโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการส่งข้อความ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วทันท่วงที ซึง่ ข้อความสัน้
มีทั้งหมด ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
			 การจัดงานดังกล่าวเป็นการขับเคลือ่ นความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเกีย่ วกับความปลอดภัยทางน�ำ้ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สาธารณชนและนานาชาติ
ตลอดจนมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยทางน�้ำของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย
ทัง้ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจนผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของ
การท่องเทีย่ วของประเทศไทย รวมทัง้ ก่อให้เกิดการขยายผลเครือข่ายความร่วมมือส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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๒) กิจกรรมตามกรอบความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(Memorandum of understanding : MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพือ่ ธรรมาภิบาล
ในหน่วยงานภาครัฐ
			 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้าง
เครือข่าย เพือ่ ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐได้ดำ� เนินการเมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีการด�ำเนินการตามกรอบความร่วมมือร่วมกันของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส�ำนักนายกรัฐมนตรี
			 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ได้ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารภาครัฐ” ณ ห้องประชุมจามจุรี ๑ โรงแรม เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จังหวัด
ล�ำพูน โดยนางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
เป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการบริหารภาครัฐ” และได้รว่ มจัดนิทรรศการให้ความรูเ้ กีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ภาคประชาชน ผู้น�ำชุมชนจากจังหวัดล�ำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๖๐ คน

การเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐ” ณ จังหวัดล�ำพูน
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๒.๑.๓ การด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
		

๑) โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน

			 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร
พบประชาชน เพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึง่ ได้กำ� หนดให้ผตู้ รวจการแผ่นดินมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และมีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหน้าที่ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนและความคิดเห็น
ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ การแสดงนิทรรศการ
และบริการรับเรื่องร้องเรียน
			
มีดังนี้

การด�ำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการผูต้ รวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน

			 (๑) กิจกรรมสัมมนาโครงการผูต้ รวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน สิทธิในการร้องเรียน ขัน้ ตอนและวิธกี ารยืน่ เรือ่ งร้องเรียน พร้อมทัง้ เปิดรับฟังปัญหา
ความทุกข์ร้อนและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
			 (๒) กิจกรรมการแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกิจกรรม
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ เพือ่ จัดนิทรรศการพร้อมกับให้บริการ
แก่ประชาชน
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			 (๓) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน พร้อมกับให้บริการรับเรือ่ งร้องเรียนแก่ประชาชน
ในพื้นที่ต่าง ๆ
			

การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

			 ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องนาคารา ๒ - ๓ โรงแรม
รอยัล นาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย และ ณ ห้องประชุม ส�ำนักงาน
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
			 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓
โรงแรมลองบีชชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
			 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๘
โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน
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๒) โครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
			 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินงานโครงการ Ombudsman
Care โดยการลงพื้นที่ไปในแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปในพื้นที่ต่าง ๆ
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งน�ำหน่วยบริการให้ค�ำแนะน�ำและปรึกษาด้านกฎหมายลงพื้นที่
ไปพร้อมกัน เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ และได้ปรึกษาข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ ในคราวเดียวกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้
			 ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ด�ำเนินกิจกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
พะเยา
			 ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี
			 ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด�ำเนินกิจกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
จันทบุรี
			 ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี
		
๓) การด�ำเนินงานร่วมกับรายการสถานีประชาชนในงาน “สถานี
ประชาชนสัญจร”
			 ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินด�ำเนินการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับภารกิจ
ของผูต้ รวจการแผ่นดิน ผ่านความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินและองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึง่ ด�ำเนินรายการ “สถานีประชาชน”
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะและเป็นเวทีกลางที่มุ่งช่วยแก้ปัญหา
ความทุกข์รอ้ นของประชาชน โดยได้ดำ� เนินการระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ จังหวัดล�ำปาง
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๒.๑.๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
		
สถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นสถาบันหลักทีส่ ำ� คัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตระหนักถึงความส�ำคัญยิ่ง และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะเชิดชูสถาบันไว้ด้วย
ความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยผ่านการด�ำเนินงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา และร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจล้วนเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกพระองค์ ทรงเป็น
แบบอย่างในการสืบสานพระราชปณิธานตามพระราชด�ำริ และพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตาม “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” อันได้แก่ ด้านแหล่งน�้ำ ด้านการเกษตร
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข ด้ า นคมนาคม/สื่ อ สาร
ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา และด้านอื่น ๆ อันส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พสกนิกรชาวไทยทั้งชุมชนเมืองและชนบท
		
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก�ำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เพือ่ เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกหมูเ่ หล่าร่วมกันเชิดชูพระเกียรติ
แสดงความจงรักภักดี ต่อทุกพระองค์ พร้อมน้อมน�ำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ให้เข้ากับ
การด�ำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ เพื่อน�ำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน
และสังคม รวมถึงการขยายโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนห่างไกล
ที่ขาดแคลนในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งออกหน่วย และน�ำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่บริการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาท ขอบเขต หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ตลอดจนรับเรือ่ งร้องเรียนของประชาชนในการขอรับความเป็นธรรมจากผูต้ รวจการแผ่นดิน
การด�ำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงาน ดังนี้ คือ
		
กิ จ กรรมที่ ๑ กิ จ กรรมแสดงความจงรั ก ภั ก ดี พ ร้ อ มจั ด โต๊ ะ ลงนาม
ถวายพระพร รวมถึงจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ อาทิ
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม จิตอาสา ตลอดจน
พระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ
		
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่และอ�ำนาจ ผลการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล
อาทิ การมอบอุปกรณ์การเรียน การศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน โรงเรียน
โรงพยาบาล หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ขาดแคลน หรือการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุ หรือมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นด้านการสาธารณสุข หรือสิ่งของอุปโภคบริโภค
หรือการสร้างฝายชะลอน�้ำ หรือการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
		
กิจกรรมที่ ๔ ให้บริการรับเรือ่ งร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ความรูท้ วั่ ไป
เกีย่ วกับผูต้ รวจการแผ่นดิน รวมถึงการร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัลแลกรับของทีร่ ะลึกช่วง
“นึกให้ดีมีรางวัล”
		
ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม
๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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๒.๒ การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีต่างประเทศ
๒.๒.๑ การสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวข้อ “Ombudsman in a changing world : resilience amidst
challenges” (ผู้ตรวจการแผ่นดินในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง : ปรับตัวอย่างไรกับ
ความท้าทายที่เกิดขึ้น) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี
โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมส�ำคัญดังต่อไปนี้
(๑) พิธเี ปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี
การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวข้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง :
ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายที่เกิดขึ้น พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งนิวซีแลนด์ และ
กิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อที่ ๑
			 เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น)
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) เปิดงานเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเกียรติ
จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ Mr. Peter Tyndall ประธานสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินระหว่างประเทศ (President of the International Ombudsman Institute - IOI)
และผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Ombudsman, Ireland) กล่าวถ้อยแถลง
แสดงความยินดีต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ซึง่ ในงานดังกล่าวได้จดั สัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้หวั ข้อ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง : ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายที่เกิดขึ้น (Ombudsman in

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 341

341

6/3/2564 BE 09:32

a changing world : resilience amidst challenges) โดยได้เชิญวิทยากรจากหลากหลาย
ประเทศสมาชิกของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศทัง้ ทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย
โอเชียเนีย และออสเตรเลีย ซึง่ มีประสบการณ์และความส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ในระดับสากล
จากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มาน�ำเสนอวิธีการปฏิบัติพัฒนาการและ
ทิศทางการด�ำเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์กร
ภาคีเครือข่ายของผูต้ รวจการแผ่นดินได้ประยุกต์ใช้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจให้สอดคล้อง
กับบทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวการณ์ทสี่ งั คม
สื่อและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การด�ำเนินงานเชิงรุกมีความส�ำคัญ
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดี
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน
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			 จากนั้น พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
Mr. Peter Boshier ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman,
New Zealand) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งราชอาณาจักรไทย (Ombudsman Thailand : OMT) และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman of New Zealand) เพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของประชาชนร่วมกันที่อาศัยอยู่ในระหว่างทั้งสองประเทศ พัฒนาช่องทางการร้องเรียน
และยกระดับวิชาชีพของผูต้ รวจการแผ่นดินในภูมภิ าคแปซิฟกิ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้
		
และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เป็นการอภิปรายในหัวข้อที่ ๑ Ombudsman
in a changing world : Paradigm shift and challenges (การเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์
และความท้าทายต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง) โดยมีผู้ร่วมอภิปราย
ประกอบด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ เหรัญญิกสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (Treasurer of the International Ombudsman Institute - IOI/IOI Treasurer)
และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน Mr. Peter Tyndall ประธานสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (IOI President) และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์
(Ombudsman, Ireland) Mr. Chris Field รองประธานสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ ล�ำดับที่ ๒ (2nd IOI Vice President) และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์น
ออสเตรเลีย (Ombudsman Western Australia) และ Ms. Jesuina Maria Ferreira
Gomes ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Provedor for
Human Rights and Justice, Timor Leste)
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(๒) การอภิปรายในหัวข้อที่ ๒ – ๕ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ช่วงเช้าของวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการอภิปรายในหัวข้อ
ที่ ๒ “Challenges to Ombudsmanship in the changing world : Impacts and
solutions” (ความท้าทายต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง : ผลกระทบ
และทางออก) โดยมี Mr. Nick Bennett ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเวลส์ สหราชอาณาจักร
(Public Services Ombudsman for Wales, UK) เป็นผู้ด�ำเนินรายการ และมี นายรักษเกชา
แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) และ Mr. Peter Boshier
ประธานภูมิภาคออสเตรเลเซียและแปซิฟิก (President of Australasia and Pacific
Region: APOR) และประธานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman,
New Zealand) เป็นผู้ร่วมอภิปราย จากนั้น เป็นการอภิปรายในหัวข้อที่ ๓ “Increasing
role of social media : Pros and cons for Ombudsman institutions” (บทบาท
ที่มากขึ้นของ Social media : ผลกระทบเชิงบวกและลบต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน)
โดยมี Datuk Harjeet Singh อธิบดีสำ� นักเรือ่ งร้องเรียนภาครัฐ ประเทศมาเลเซีย (Director
General, Public Complaints Bureau - PCB, Malaysia) เป็นผู้ด�ำเนินรายการ และมี
Ms. Deborah Glass ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย (Victorian
Ombudsman, Commonwealth of Australia) และ Mr. Nick Bennett ผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งเวลส์ สหราชอาณาจักร (Public Services Ombudsman for Wales, UK)
เป็นผู้ร่วมอภิปราย
ส่ว นในช่ว งบ่ายของวันเดียวกัน เป็นการอภิปรายในหัวข้อที่ ๔
“Perceptions on Ombudsmanship in a changing world for the promotion of better
governance” (ภาพลักษณ์ของผูต้ รวจการแผ่นดินในโลกทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง และการส่งเสริม
การบริหารจัดการทีด่ กี ว่าเดิม) โดยมี Ms. Deborah Glass ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งวิคตอเรีย
เครือรัฐออสเตรเลีย (Victorian Ombudsman, Commonwealth of Australia) เป็น
ผู้ด�ำเนินรายการ และมี นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) Mr. Mahito
Shindo นักวิจัย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น (Adjunct Researcher, Waseda
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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University, Japan) และ MR. Akos Kozma กรรมการสิทธิมนุษยชน ประเทศฮังการี
(Commissioner for Fundamental Rights, Hungary) เป็นผู้ร่วมอภิปราย หลังจากนั้น
เป็นการอภิปรายในหัวข้อที่ ๕ “How to maintain Ombudsmanship and survive
under threat” (วิธีการด�ำรงอยู่และเอาตัวรอดภายใต้ภัยคุกคาม) โดยมี พลเอก วิทวัส
รชตะนันทน์ เหรัญญิกสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Treasurer) และ
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ด�ำเนินรายการ และ Ms. Victoria Pearman ประธาน
ภูมิภาคแคริบเบียนและลาตินอเมริกาของ IOI และผู้ตรวจการแผ่นดินเบอร์มิวดา (IOI
Regional President for Caribbean and Latin America and Ombudsman,
Bermuda) และ Hon. Samuel R. Martires ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศฟิลิปปินส์
(Ombudsman, Philippines) เป็ น ผู ้ ร ่ ว มอภิ ป ราย โดยมี นายธี ร วี ร ์ กุ ร ะเดชภพ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้น�ำเสนอสุนทรพจน์แทน
(๓) การอภิปรายในหัวข้อที่ ๖ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ช่วงเช้าของวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการอภิปรายในหัวข้อ
ที่ ๖ “Future of Ombudsmanship in a changing world : adaptation and cooperation
techniques” (ทิศทางของผู้ตรวจการแผ่นดินในอนาคต : เทคนิคการร่วมมือและปรับตัว)
โดยมี Mr. Chris Field รองประธานสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ล�ำดับที่ ๒
(2nd IOI Vice President) และผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลีย (Ombudsman
Western Australia) เป็นผู้ด�ำเนินรายการ และมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน Mr. Hilmi Jashari ผู้ตรวจการแผ่นดินโคโซโว (Ombudsperson, Kosovo) และ
Mr. Masahiro Shimizu อธิบดีส�ำนักตรวจสอบการบริหารส่วนภูมิภาคประจ�ำเมืองคินกิ
(Director-General, Kinki Regional Administrative Evaluation Bureau (AEB)
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs
and Communications, Japan) เป็นผู้ร่วมอภิปราย จากนั้น พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
เหรัญญิกสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Treasurer) และประธานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน กล่าวขอบคุณและปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี
การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน
346
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(๔) การน�ำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ฯ ศึกษาดูงาน
เชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
- วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ช่วงบ่าย) นายกีรป กฤตธีรานนท์
รองเลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน (ในขณะนัน้ ) ได้นำ� คณะผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาศึกษา
ดูงานเชิงวัฒนธรรม ณ Health Land Spa & Massage (สุขุมวิท) และ นายกมลธรรม
วาสบุญมา รองเลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ยังได้นำ� ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน
เชิงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
(ในขณะนั้น) และนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
น�ำคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวไทย
ณ จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงเช้า เป็นการศึกษาอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวไทย
ณ ตลาดน�ำ้ ดอนหวาย ซึง่ สถานทีด่ งั กล่าวมีชอื่ เสียงเกีย่ วกับวิถชี วี ติ อันมีเสน่หแ์ ละอาคารไม้
แบบดั้งเดิมที่เก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๗ ตลอดจนยังได้เยี่ยมชมแม่น�้ำนครชัยศรี
จากวัดดอนหวายถึงวัดไร่ขิง ซึ่งได้เห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวไทยที่ยังคงมีอยู่ในชุมชน
ริมแม่น�้ำนี้ ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งพระราชวังดังกล่าว
ถูกสร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะฝรัง่ เศส
แบบคลาสสิก อังกฤษทิวดอร์ และสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม อาคารที่เปิดให้เข้าชม ได้แก่
พระต�ำหนักชาลีมงคลอาสน์ ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบตะวันตก ที่มีรูปปั้นสุนัขทรงเลี้ยง
ชื่อย่าเหล และพระต�ำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ที่จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ ๖
ภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชนิพนธ์ จากนั้น คณะทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชม
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุด
ในประเทศไทย รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานนามว่า พระปฐมเจดีย์ ซึ่งหมายถึงเจดีย์
ศักดิ์สิทธิ์องค์แรก และพระปฐมเจดีย์ยังเป็นเจดีย์โบราณใหญ่ที่สุดในสมัยทวารวดีอีกด้วย
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๒.๒.๒ ความร่วมมือภายใต้กรอบสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(International Ombudsman Institute: IOI) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้แสดงบทบาทในสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International
Ombudsman Institute : IOI) ในฐานะฝ่ายบริหาร (Executive Committee : Ex-Com)
ต�ำแหน่ง เหรัญญิก (IOI Treasurer) และกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย ดังนี้
(๑) การประชุมคณะท�ำงานสหประชาชาติของสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (IOI UN Working Group)
เมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพฯ
พลเอก วิ ท วั ส รชตะนั น ทน์ เหรั ญ ญิ ก สถาบั น ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ระหว่ า งประเทศ
(IOI Treasurer) และประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน (ในขณะนัน้ ) นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ในขณะนั้น) Mr. Peter Tyndall ประธานสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(President of the International Ombudsman Institute – IOI) และผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Ombudsman, Ireland) Mr. Chris Field รองประธานสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ล�ำดับที่ ๒ (2nd IOI Vice President) และผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Ombudsman Western Australia) Mr. Peter
Boshier ประธานภูมิภาคออสเตรเลเซียและแปซิฟิก (President of Australasia and
Pacific Region: APOR) และประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief
Ombudsman, New Zealand) Ms. Victoria Pearman ประธานภูมิภาคแคริบเบียน
และลาตินอเมริกาของ IOI และผู้ตรวจการแผ่นดินเบอร์มิวดา (IOI Regional President
for Caribbean and Latin America and Ombudsman, Bermuda) และ Mr. Nick
Bennett กรรมการบริหารระดับภูมิภาคยุโรปของ IOI และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเวลส์
สหราชอาณาจักร (Public Services Ombudsman for Wales, UK) ร่วมประชุมคณะท�ำงาน
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สหประชาชาติของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI UN Working Group)
ในโอกาสที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจากต่างประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
นานาชาติเนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน หัวข้อ “Ombudsman
in a changing world : resilience amidst challenges” (ผู้ตรวจการแผ่นดินในโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลง : ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายที่เกิดขึ้น) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

ภาพการประชุมคณะท�ำงานสหประชาชาติของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI UN Working Group)
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(๒) การประชุมกลางปีของฝ่ายบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระหว่างประเทศ (IOI Ex-Com Mid-term Meeting)
			 เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. พลเอก วิทวัส
รชตะนันทน์ เหรัญญิกสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Treasurer)
และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์) (ในขณะนั้น)
ผูต้ รวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) รองเลขาธิการฯ (นายวทัญญู ทิพยมณฑา)
และคณะเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมการประชุมกลางปีของฝ่ายบริหาร
สถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Ex-Com Mid-term Meeting) ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องรับรอง ๒ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยประเด็นส�ำคัญที่ได้
มีการหารือร่วมกัน คือ การพิจารณาประเด็นทางการเงินของ IOI การพิจารณาหน่วยงาน
เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม และการรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินงานของคณะท�ำงาน
สหประชาชาติของ IOI ทีอ่ ยูร่ ะหว่างแสวงหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
ระหว่าง IOI และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินไทย
ได้มสี ว่ นร่วมในการดังกล่าว ทัง้ การเป็นองค์กรประกอบคณะท�ำงานฯ และการประสานกับ
กระทรวงการต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งหาก
ประสบความส�ำเร็จก็จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาล และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงจะเป็นโอกาสที่
ประชาคมระหว่างประเทศจะได้มคี วามตระหนักรูอ้ ย่างแท้จริงต่อบทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินทั่วโลกที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศ
			 การประชุมกลางปีของฝ่ายบริหารสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่าง
ประเทศ (IOI Ex-Com Mid-term Meeting) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ สรุปสาระส�ำคัญของการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการ
แผ่นดินไทย ดังนี้
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			 (๒.๑) ที่ประชุมรับทราบรายงานของเหรัญ ญิก (พลเอก วิทวัส
รชตะนันทน์) ในภาพรวมของรายงานงบกระแสเงินสดในรอบปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ซึ่งสรุป
ได้ว่าสถานภาพทางการเงินของ IOI ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
			 (๒.๒) ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
ของ UNWG ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการประสานเพือ่ จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานร่วมกับประธานสมาคม
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ยที่พูดภาษาฝรั่งเศส (Association des Ombudsman
et Médiateurs de la Francophonie : AOMF) (Mr. Marc Bertrand - นายมาร์ค
แบร์ทรองด์) และผู้ไกล่เกลี่ยแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก (Médiateur du Royaume du
Maroc) เพือ่ ก�ำหนดกรอบเวลาทีช่ ดั เจนในการผลักดันการแก้ไขข้อมติของทีป่ ระชุมสมัชชา
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมาคณะผู้แทนถาวร
โมร็อกโกประจ�ำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลักดัน
			 นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมรับทราบร่างหนังสือส�ำหรับคณะกรรมการบริหาร
IOI ถึงคณะผูแ้ ทนถาวรประจ�ำสหประชาชาติของประเทศตนเอง ทัง้ คณะผูแ้ ทนฯ ทีป่ ระจ�ำอยู่
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และกรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งส�ำนักงานเลขาธิการ IOI
ได้จัดส่งหนังสือถึงกรรมการบริหารฯ ทุกท่าน เพื่อด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยหาก
กรรมการบริหารฯ ท่านใดได้รบั ข้อคิดเห็นจากคณะผูแ้ ทนฯ แล้ว ขอให้จดั ส่งข้อมูลดังกล่าว
มายังส�ำนักงานเลขาธิการ IOI เพื่อรวบรวม และน�ำไปปรับปรุงร่างหนังสือฯ เพื่อจัดส่งให้
สมาชิก IOI ทุกหน่วยงาน ด�ำเนินการต่อในลักษณะเดียวกันต่อไป
			 (๒.๓) ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมฯ
ซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ โฮเทล
มาลาไฮด์ (Grand Hotel Malahide) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ
จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ www.IOI2020.com ซึ่งในการนี้ หน่วยงานเจ้าภาพได้กราบเรียนประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินให้เกียรติเป็นผูบ้ รรยายในช่วงการประชุมเชิงวิชาการ โดยจะมีการประสาน
เพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไป

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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การประชุมกลางปีของฝ่ายบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ
(IOI Ex-Com Mid-term Meeting)
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๒.๒.๓ ความร่วมมือภายใต้กรอบสมาคมผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (Asian
Ombudsman Association : AOA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
		
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้าเป็นสมาชิกถาวร (Full Member)
ของสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (Asian Ombudsman Association – AOA)
ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๓ ซึง่ กิจกรรมหลักทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีส่ มาคมฯ ได้ดำ� เนินการเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติ ได้แก่ การประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (The AOA
Conference) และการประชุมสมัชชาสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (General
Assemble Meeting of the AOA) ซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุก ๆ ๒ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้
หน่วยงานสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งการประชุมครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วม
การประชุม The 2nd Istanbul International Ombudsman Conference ซึ่งมีก�ำหนด
จัดร่วมกับการประชุมสมัชชาสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๖ และ
การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ สมาคมผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น แห่ ง เอเชี ย คู ่ ข นานกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารของสมาคมผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งเอเชียครัง้ ที่ ๒๒ (The 22nd Annual
Meeting of the Board of Directors of AOA) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
ในการประชุม The 2nd Istanbul International Ombudsman Conference
ครัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนินการภายใต้หวั ข้อ “หลักการบริหารจัดการภาครัฐทีด่ แี ละบทบาทของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน” (Principles of Good Administration and Ombudsman) ซึง่ ได้มกี ารอภิปราย
และเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินทุกภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีที่องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทัว่ โลกต่างใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจาก
การบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะผ่านกลไกการตรวจสอบ
การใช้อำ� นาจรัฐ รวมทัง้ เป็นการยกระดับความร่วมมือเพือ่ ปกป้องและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างองค์กรผูต้ รวจการแผ่นดิน ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินได้เข้าร่วม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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การประชุมสมัชชาสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๖ (General Assembly
Meeting of the AOA) ซึ่งได้มีการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกระชับความสัมพันธ์ และขยายขอบเขต
ความร่วมมือระหว่างองค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินในภูมภิ าคเอเชีย รวมทัง้ ได้เข้าร่วมการเลือกตัง้
คณะกรรมการบริหารสมาคมผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งเอเชียชุดใหม่แทนทีช่ ดุ เก่าทีห่ มดวาระ
ลงในปีนี้อีกด้วย
นอกจากนี้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ได้เข้าร่วมงานแนะน�ำหน่วยงาน
คณะกรรมการตรวจสอบแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (National Commission
of Supervision : NCS) และหารือข้อราชการในโอกาสที่หน่วยงานดังกล่าวได้เข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชียเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งได้หารือข้อราชการและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงอังการา (นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา
เอกะโรหิต) และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครอิสตันบูล (Mr. Refik Gokcek) เพื่อเผยแพร่
บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และรับฟังปัญหาอุปสรรคของชาวไทย
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นสาธารณรัฐตุรกี และปัญหา ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางไปสาธารณรัฐตุรกี
อีกประการหนึ่งด้วย

การประชุม The 2nd Istanbul International Ombudsman Conference
ณ โรงแรม Hilton Istanbul Bomonti & Conference Center เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
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การประชุมสมัชชาสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๖ (General Assembly Meeting of the AOA)
และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร (Election of Board of Directors)
ณ โรงแรม Hilton Istanbul Bomonti & Conference Center เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

๒.๒.๔ การก่อตั้งเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(South East Asian Ombudsman Forum : SEAOF)
		
สืบเนือ่ งจากด�ำริของผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย ในการจัดท�ำ
กรอบความร่วมมือพหุภาคีระหว่างองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพือ่ พัฒนาเครือข่ายการให้ความคุม้ ครองประชาชนไทยในภูมภิ าค และชาวต่างชาติ
ในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากการใช้อำ� นาจรัฐ ยกระดับขีดความสามารถในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในรูปแบบ
การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา ภายใต้บริบทของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐ
สมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคนี้แล้ว จ�ำนวน
๕ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ombudsman Republik
Indonesia: ORI) ส�ำนักเรือ่ งร้องเรียนภาครัฐ ประเทศมาเลเซีย (Public Complaints Bureau
: PCB) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Ombudsman of the Philippines
: OMB) และหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Government
Inspectorate of Vietnam : GIV) โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ด�ำเนินกิจกรรม
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ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘
ซึง่ เดิมผูต้ รวจการแผ่นดินไทยใช้ชอื่ กรอบความร่วมมือดังกล่าวว่า “สภาผูต้ รวจการแผ่นดิน
แห่งอาเซียน (ASEAN Ombudsman Forum : AOF)”
ภายหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยได้ยกร่าง TOR พร้อมร่าง Memorandum
of Intent (MOI) ซึ่งเป็นเอกสารส�ำหรับลงนามเพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือดังกล่าวขึ้น
อย่างเป็นทางการ ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือ ASEAN Ombudsman Dialogue
เมื่อระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้เรียนเชิญ
คณะผูแ้ ทนจากองค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินในภูมภิ าคทุกหน่วยงานเข้าร่วม ในการนี้ ทีป่ ระชุม
ได้ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของร่าง TOR อย่างใกล้ชิด และมีฉันทามติในการเลือกใช้ชื่อ
กรอบความร่วมมือดังกล่าวว่า “South East Asian Ombudsman Forum” หรือ SEAOF
แทน AOF เพื่อขยายขอบเขตการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือองค์กรจัดการเรื่องร้องเรียน (Public complaints agencies) ในภูมิภาคที่อาจสนใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐ
ติมอร์-เลสเต (Provedoria dos Direitos Humanose Justiça : PDHJ) รวมถึงแสดงถึง
จุดยืนขององค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินในภูมภิ าคทีม่ งุ่ ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ควบคูก่ บั
การแลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพของ
ผูต้ รวจการแผ่นดินซึง่ ในปัจจุบนั มีอำ� นาจหน้าทีท่ แี่ ตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ
ทั้งนี้ SEAOF จะมุ่งให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
ตามกฎหมายของสมาชิก ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการระหว่างกัน รวมถึงการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการใช้อำ� นาจรัฐ และการด�ำเนินการศึกษาวิจยั ในประเด็นทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อส่วนรวมในระดับภูมิภาค โดยอาจน�ำผลการศึกษาวิจัยไปพิจารณาจัดท�ำข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานรัฐโดยภาพรวม เพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป
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อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาคียังคงต้องร่วมกันพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ
สถานะผูส้ งั เกตการณ์ (Observer) ของ SEAOF ต่อไป เนือ่ งจากปัจจุบนั ส�ำนักงานเรือ่ งร้องเรียน
ภาครัฐ (Public Complaints Bureau : PCB) ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นองค์กรผู้ตรวจการ
แผ่นดินของประเทศมาเลเซียได้ชะลอการเข้าร่วม SEAOF ออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับ SEAOF ยังคงต้องด�ำเนินการผ่านฝ่ายบริหาร โดย PCB
ได้รับการปรับโครงสร้างเป็นองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีความเป็นอิสระตามมาตรฐาน
สากล รวมถึงหน่วยงาน Government Inspectorate of Vietnam (GIV) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศเวียดนามได้แสดง
ความประสงค์ขอเป็นผูส้ งั เกตการณ์ (Observer) ของ SEAOF เนือ่ งจาก GIV ไม่ใช่องค์กรกลาง
ระดับชาติที่มีหน้าที่และอ�ำนาจในการจัดการเรื่องร้องเรียน จึงไม่สามารถเข้าร่วมเป็นภาคี
ของ SEAOF ได้
ดังนัน้ ผูต้ รวจการแผ่นดินไทย (Ombudsman Thailand : OMT) ในฐานะ
เจ้าภาพจัดพิธีการลงนามในบันทึกเจตนารมณ์ว่าด้วยการก่อตั้งเวทีผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum : SEAOF)
ได้พิจารณาเลื่อนก�ำหนดการจัดงานออกไปจากเดิม คือ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจาก
เกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เนือ่ งจากหน่วยงาน
ภาคี จ�ำนวน ๒ หน่วยงาน อันได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Ombudsman Republik Indonesia : ORI) และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ (Ombudsman of the Republic of the Philippines : OMB) ไม่สามารถ
เดินทางมาเข้าร่วมงานได้ จากเดิมก�ำหนดจัดพิธลี งนามในช่วงงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพฯ แต่ยังไม่อาจจัดขึ้นได้ในช่วงงานสัมมนาฯ
ดังกล่าว
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ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ SEAOF
ภายใต้บริบทความท้าทายอันเกิดจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบไปยังหลายประเทศทั่วโลก ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยจึงเสนอให้
มีการด�ำเนินการผลิตเอกสารบันทึกเจตนารมณ์ฯ (MoI) โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยัง
ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ombudsman Republik Indonesia: ORI)
และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Ombudsman of the Republic of
the Philippines: OMB) เพื่อลงนามในชั้นต่อไป โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินหารือกับหน่วยงานภาคีในระดับ JWG เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงานภายหลัง
จัดตั้ง SEAOF ขึ้นอย่างเป็นทางการ
๒.๒.๕ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือฯ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑) การด�ำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีระหว่างองค์กร
ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและประธานผูต้ รวจการแผ่นดินของประเทศ
นิวซีแลนด์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding
: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย
(Ombudsman Thailand : OMT) และประธานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
(Chief Ombudsman of New Zealand) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนร่วมกัน
ที่อาศัยอยู่ในระหว่างทั้งสองประเทศ พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและยกระดับวิชาชีพ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคแปซิฟิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
ซึง่ ได้มกี ารลงนามร่วมกันเมือ่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเต็ล
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั องค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินของประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์
มีความร่วมมือระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี ดังนี้
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			• ระดั บ ทวิ ภ าคี : บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (Memorandum of
Understanding: MOU) ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
แห่งราชอาณาจักรไทย (Ombudsman Thailand : OMT) และประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman of New Zealand)
MOU ฉบับนี้ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจ ตามกฎหมายของคู่ภาคี ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการระหว่างกัน โดยมี
ระยะเวลาการบังคับใช้ ๕ ปี นับแต่วันที่ลงนาม และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไป
โดยอัตโนมัติอีก ๕ ปี ตามขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ การแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนตามขีดความสามารถของคู่ภาคีตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศก�ำหนด
และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
รวมถึงกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน โดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคูภ่ าคี เช่น หลักสูตร
ฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษาดูงาน และการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั หน่วยงาน
ภายนอกที่ มี ก ารด� ำ เนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกรอบความร่ ว มมื อ นี้
โดยมุง่ ประสงค์เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินในระดับภูมภิ าค
ทั้งในแถบแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ โดย MOU มีกลไกการด�ำเนินงาน
ได้แก่
- คณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical Working
Group: JTWG) ประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละฝ่ายเพื่อรับผิดชอบในการร่างแผนงาน
ทีส่ อดคล้องกับกรอบความร่วมมือ อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการหารือและพิจารณา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
- การประชุมระดับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นรายปี ซึ่งเป็นไปเพื่อ
พิจารณาทบทวน และประเมินการมีสว่ นร่วมและการด�ำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ
รวมถึงข้อเสนอการจัดกิจกรรมเพิม่ เติม หรือกิจกรรมใหม่ และอภิปรายประเด็นอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามข้อเสนอแนะของ JTWG
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ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์เป็นหน่วยงาน
สมาชิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman
Institute : IOI) เช่นเดียวกับ OMT โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
วาระปัจจุบัน (Mr. Peter Boshier – นายปีเตอร์ โบเชียร์) เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ของ IOI ในฐานะประธานภูมิภาค (Regional president : RP) ออสเตรเลเซีย และแปซิฟิก
นอกจากนี้ องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ยังนับเป็นองค์กรผู้ตรวจการ
แผ่นดินล�ำดับที่ ๔ ของโลก และเป็นล�ำดับแรกนอกภูมิภาคยุโรป ถัดจากราชอาณาจักร
สวีเดน สาธารณรัฐฟินแลนด์ และราชอาณาจักรเดนมาร์ก ตามล�ำดับ
			• ระดับพหุภาคี : สถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI)
ปัจจุบนั ทัง้ OMT และผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ตา่ งก็เป็นหน่วยงานสมาชิก
ที่มีสิทธิออกเสียง (Voting member) ของ IOI และต่างก็มีบทบาทในการบริหารจัดการ
ภายในของ IOI โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินไทยด�ำรงต�ำแหน่งเหรัญญิก (Treasurer)
ในฝ่ายบริหาร (Executive Committee : Ex-Com) และกรรมการบริหาร (Regional
Director : RD) ของภูมิภาคเอเชีย และประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
(Mr. Peter Boshier) ก็ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานภู มิ ภ าคออสเตรเลเซี ย และแปซิ ฟ ิ ก
วาระปัจจุบัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังร่วมเป็นองค์ประกอบคณะท�ำงานสหประชาชาติ
(UNWG) ดังกล่าวข้างต้น
			
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย
และผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศนิวซีแลนด์ ได้ด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญร่วมกันที่ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือ ทวิภาคี ดังนี้
(๑.๑) การเข้ า ร่ ว มสั ม มนาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Webinar) หั ว ข้ อ
“An NPM in action during COVID-19” (การปฏิบัติงานของกลไกระดับชาติเพื่อป้องกัน
การทรมานในช่วง COVID-19) จัดโดยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
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				 เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) พร้อมด้วย
นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิเทศสัมพันธ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar) หัวข้อ “An NPM in action during
COVID-19” (การปฏิบตั งิ านของกลไกระดับชาติเพือ่ ป้องกันการทรมานในช่วง COVID-19)
ผู้บรรยาย คือ Dr. Ruth Nichols (นางรูธ นิโคลส์) ต�ำแหน่งที่ปรึกษา (Principal advisor)
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ ด้านพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยี
ศักดิ์ศรี (Optional Protocol of the Convention Against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : OPCAT) ซึ่งเป็นตราสาร
ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศของสหประชาชาติ โดยประเทศนิวซีแลนด์
ได้ให้สตั ยาบันต่อ OPCAT มาตัง้ แต่ปี ๒๕๕๐ และมีการด�ำเนินงานเพือ่ สอดรับกับพันธกรณี
ทีเ่ กีย่ วข้องมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยภายใต้ OPCAT ผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
มีหน้าที่และอ�ำนาจก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
นิวซีแลนด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ผู้ถูกกักกันและ
ผูต้ อ้ งขังในสถานทีค่ มุ ขังของรัฐ รวมถึงสถานพินจิ เด็กและเยาวชน และสถานสงเคราะห์เด็ก
และคนชรา ทัง้ ของรัฐและเอกชน ซึง่ ในการนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ได้ให้ความส�ำคัญกับภารกิจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) โดยถือว่าเป็นบริการภาครัฐทีม่ คี วามจ�ำเป็น (Essential services) เช่นเดียวกับ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู กักกัน ซึง่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทัง้ ในด้านสาธารณสุข และการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน นับเป็นมาตรการเชิงป้องกัน (Preventive
measures) เพือ่ ป้องกันการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม และลดความเสีย่ งของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการแพร่ระบาดของโรค
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				 โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ๙๐๔ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมกับผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน
ทั่วโลก เช่น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งรัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ส�ำนักเรือ่ งร้องเรียนภาครัฐ
ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันซักถามผู้บรรยาย พร้อมให้ข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ตอ่ การสัมมนาฯ ซึง่ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ต่อไป เช่น แนวทางการตรวจสอบสถานกักโรคของรัฐ (Quarantine
centres) ซึ่งอาจนับเป็นสถานที่กักกัน (Places of detention) ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของไทยมีอ�ำนาจเข้าไปตรวจสอบ
(๒) การประชุมคณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical Working
Group : JTWG) ครั้งที่ ๑ ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย (Ombudsman Thailand
: OMT) และประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน แห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman
of New Zealand)
			 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical
Working Group : JTWG) ครั้งที่ ๑ ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินไทย (Ombudsman Thailand : OMT) และประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman of New Zealand)
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะผูแ้ ทนส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
ประกอบด้วย Ms. Eleanor Tuck (นางเอเลนอร์ ทัค) ต�ำแหน่ง Manager International
Development and Engagement Mr. Alex Schroeder (นายอเล็กซ์ ชโรเดอร์) ต�ำแหน่ง
Manager Strategic Advice Team และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยได้แลกเปลี่ยน
ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) พร้อมทั้ง ได้หารือแนวทางการด�ำเนินกิจ กรรมร่วมกันในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เช่น การแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ การขอความอนุเคราะห์
362
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ข้อมูลจากฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อประกอบการด�ำเนินการศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่และอ�ำนาจ
ของคูภ่ าคี และการจัดการฝึกอบรมร่วมกันส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ายงานสอบสวนและสายงาน
สนับสนุน ซึ่งในการนี้ ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการหารือ
จากส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินศึกษา ทัง้ นี้ คณะท�ำงานร่วมฯ
เป็นกลไกการปฏิบัติตาม MOU ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน อันมีภารกิจในการพิจารณา
แผนการด�ำเนินงานรายปี และข้อเสนออื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง
กัน โดยส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการของฝ่ายไทยจะน�ำเสนอผลการหารือต่อ
ส�ำนักงานฯ เพื่อโปรดพิจารณาในชั้นต่อไป
(๓) การให้ก ารต้อนรับคณะผู้แ ทนจากส�ำนักงานรับเรื่อ งร้อ งเรียน
แห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
			 เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในขณะนั้น) มีก�ำหนด
ให้การต้อนรับคุณเซวีย ชิวฟาง (Mrs. Xue Qiufang) ต�ำแหน่งรองอธิบดีส�ำนักงาน
รับเรื่องร้องเรียนแห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (General-Vice Director, Complaint
Reception Office of Shanghai Municipal Government) และคณะ เพื่อเข้ารับฟัง
การบรรยายสรุปโดยเลขาธิการฯ ในหัวข้อ “บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน” ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Contact
Center) ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การต้อนรับคณะผู้แทนจากส�ำนักงานรับเรื่องร้องเรียนแห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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(๔) การให้การต้อนรับรองหัวหน้าคณะผูแ้ ทนและอัครราชทูตทีป่ รึกษา
ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ�ำประเทศไทย
			 เมือ่ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอ็ดการ์ ปาง
(Mr. Edgar Pang) รองหั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทนและอั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษาประจ� ำ สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ�ำประเทศไทย (Deputy Chief of Mission and
Minister-Counsellor) ได้เข้าเยีย่ มคารวะประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน และผูต้ รวจการแผ่นดิน
(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เนื่องในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๙
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ภาพการให้การต้อนรับรองหัวหน้าคณะผู้แทนและอัครราชทูตที่ปรึกษา
ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ�ำประเทศไทย

(๕) การประชุ ม สั ม มนาผ่ า นระบบ Videoconference หั ว ข้ อ
“Samarkand Human Rights Web-Forum on Youth 2020 : Global Solidarity,
Sustainable Development and Human Rights”
		
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (Authorised Person of the Oliy Majlis of the Republic
of Uzbekistan for Human Rights (Ombudsman) ได้มกี ารลงนามในบันทึกความเข้าใจ
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ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Memorandum of Understanding : MOU) เมื่อวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงทาชเคนท์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มี
การด�ำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว ซึง่ มีกรอบความร่วมมือครอบคลุม
ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ การพัฒนาระบบจัดการ
เรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน โดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมการประชุม
สัมมนาผ่านระบบ Videoconference ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามที่ได้
รับค�ำเชิญจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจ�ำประเทศไทย
การประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดขึน้ โดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ส�ำนักงาน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเยาวชนระหว่ า งประเทศในปั จ จุ บั น บทบาทของเยาวชน
ที่ มี ต ่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ การส่ ง เสริ ม โอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เยาวชน รวมทั้งพิจารณาร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเยาวชน
(International Convention on the Rights of the Youth) ซึ่งเสนอโดยสาธารณรัฐ
อุซเบกิสถาน โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การ
สหประชาชาติ องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) ผู้แทนจาก
สภาเยาวชน หน่วยงานด้านเยาวชน หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนจากประเทศต่าง ๆ และ
นักวิชาการ
(๖) การด�ำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ตามค�ำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่ ๔/๒๕๖๓
ลงวั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ ภายใต้ ส นธิ สั ญ ญาหลั ก ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกระบวนการทบทวนรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR)
			
เมือ่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มอบหมาย
ให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและเป็นอนุกรรมการประสานการด�ำเนินงาน
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตามค�ำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 365

365

6/3/2564 BE 09:33

งานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ ทีม่ รี องนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน ณ กระทรวงยุติธรรม โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ติดตาม
การด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญา
หลักด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติทปี่ ระเทศไทยเป็นภาคี และกระบวนการทบทวน
รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review
(UPR) ตลอดจนติดตามกระบวนการพิจารณาเข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
อื่น ๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งบูรณาการแนวทางข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
การจัดท�ำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้สนธิสญั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมถึงเชื่อมโยงกับการอนุวัติวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
อีกทั้งยังมีหน้าที่ประสานการจัดเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง และก�ำหนดท่าที ในการเผยแพร่
และชี้แจงในเวทีระหว่างประเทศ และวางแนวทางและประสานการด�ำเนินกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนทัง้ ใน และต่างประเทศ ศึกษาและติดตามแนวโน้มประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในเวทีระหว่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย

ภาพการเข้าร่วมประชุมการด�ำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกระบวนการทบทวน
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR)
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(๗) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
จัดโดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
			
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ
ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ “บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินกับ
ประเด็นกระแสหลักเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นการใช้อำ� นาจโดยมิชอบ (Mainstreaming
Discrimination as a Maladministration and the Role of the Ombudsman)”
ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ทัง้ นี้ การสัมมนาออนไลน์
(Webinar) ดังกล่าวจัดโดยส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึง่ เป็น
หน่วยงานคู่ภาคีตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผูต้ รวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผูต้ รวจการ
แผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ombudsman Republik Indonesia : ORI)

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
จัดโดยส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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๒.๓ ความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการจัดกิจกรรม
/โครงการเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รและพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
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) ถือเป็นมาตรการที่ส�ำคัญ
ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต และประเทศไทยใสสะอาด (Zero Tolerance & Clean Thailand)
			 การประเมิน ITA ถือเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายส�ำคัญเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็น
การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก�ำหนด
			 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นถึงประโยชน์และความส�ำคัญ
ของการประเมิน ITA ซึง่ ถือเป็นการประเมินเชิงบวกทีค่ รอบคลุมการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น
การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริต
และการป้องกันการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน ตลอดจนประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านในภาพรวมที่ ส ะท้ อ นได้ จ ากการรั บ รู ้ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายใน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความส�ำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
คุณลักษณะที่ดีในการด�ำเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
			 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เข้ารับ
การประเมิน ITA เป็นปีที่ ๔ โดยได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
และยกระดับธรรมาภิบาลของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ในกิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เพื่อพัฒนางานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและสอดรับกับหลักเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด เน้นการมีส่วนร่วมการด�ำเนินงาน
ของบุคลากรทุกคนในการบริหารงานและพัฒนาองค์กร รวมถึงเปิดเผยข้อมูลในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สรุปการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
		
(๑.๑) การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) บุคลากรภายในส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ�ำนวยการ พนักงาน ลูกจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการ
ได้รว่ มประเมินตามแบบวัดการรับรูผ้ มู้ สี ว่ นได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ภายในวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
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(๑.๒) การประเมินการรับรูผ้ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านทางระบบ ITAS ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
		
(๑.๓) การตรวจการเปิดเผยข้อ มูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลรวมทัง้ หลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ITA และได้สง่ เอกสารผ่านระบบ ITAS ภายในวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ โดยการด�ำเนินการ
ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง
			 กล่าวโดยสรุป ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการตามมาตรการ
เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงาน
ป.ป.ช. ก�ำหนดไว้ โดยส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA อยูใ่ นระดับ
ผลการประเมิน ระดับ A ได้คะแนน ๘๖.๕๙ ซึ่งอยู่ในระดับที่ ๘๘๓ จากหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินจ�ำนวนทั้งสิ้น ๘,๓๐๓ หน่วยงานทั่วประเทศ
(๒) ความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์กรจากการด�ำเนินการด้านการพิจารณา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
			 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนิน
โครงการเพื่อปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่ส�ำคัญหลายประการ เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภายในองค์กรผูต้ รวจการแผ่นดินให้สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ด�ำเนินการให้สอดคล้อง
กั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นกฎหมาย ในด้ า นผลอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ๑๐ ประเด็ น
ปฏิรูปที่ ๑๐ : เรื่องการมีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้จดั ท�ำโครงการปรับปรุงระเบียบและระบบบริหารจัดการงาน
ขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อด�ำเนินการด้านการปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่ส�ำคัญ
ต่าง ๆ โดยมีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงานในการด�ำเนินการด้านการปรับปรุงระเบียบและระบบ
บริหารจัดการงานขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินที่เกี่ยวข้อง และมีผลการด�ำเนินการดังนี้
370

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 370

6/3/2564 BE 09:34

สถานะการด�ำเนินการ

รายชื่อระเบียบ-ประกาศ

ประกาศใช้บังคับแล้ว ๑. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขต
หน้าที่ของส่วนงานในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๓๑ ฉบับ
๒. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยเครือ่ งแบบและการแต่งเครือ่ งแบบ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้งการร้องเรียนการแสวงหา
ข้อเท็จจริง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ก�ำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การก�ำหนดวิธีการและรูปแบบ
การเปิดเผยรายงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายของบุคคลซึ่งมาให้
ความเห็นหรือถ้อยค�ำ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขต
หน้าทีข่ องส่วนงานในส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการยกเลิกระเบียบหรือประกาศ
บางฉบับที่หมดความจ�ำเป็นหรือซ�้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบตั กิ ารแทน
และการมอบอ�ำนาจของเลขาธิการในกิจการของส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒
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รายชื่อระเบียบ-ประกาศ
๑๔. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๕. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน การปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาท�ำการ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๖. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารจัดการการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๗. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน
ของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๘. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๙. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๑. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของผูต้ รวจการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๒. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๓. ระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการลาของพนักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๔. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๕. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๖. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๗. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ้างบุคคลหรือสถาบัน และ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๘. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ�ำประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒๙. ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐. ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานกรณีมีเหตุจ�ำเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๑. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

อยู่ระหว่างรอประกาศ ๑. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ใช้บังคับ
พ.ศ. ....
จ�ำนวน ๒ ฉบับ
๒. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยรถส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ....
เตรียมเสนอต่อที่ประชุม ๑. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยเครือ่ งแบบและการแต่งเครือ่ งแบบ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ของพนักงานและลูกจ้างส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
เตรียมเสนอต่อ
๑. ระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการด�ำเนินการทางวินัย
ที่ประชุมคณะกรรมการ และการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ....
บริหารงานบุคคล
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
อยู่ระหว่างการพิจารณา ๑. ระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ....
ของส�ำนักกฎหมายและคดี
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบงานส�ำนักงาน
จ�ำนวน ๖ ฉบับ

๑. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ....
๒. ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ. ....
๓. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพพนักงาน
และลูกจ้างประจ�ำ พ.ศ. ....
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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สถานะการด�ำเนินการ

รายชื่อระเบียบ-ประกาศ
๔. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลแก่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
๕. ระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
๖. ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยเข็มเครือ่ งหมายวิทยฐานะ
หลักสูตรนักบริหารการตรวจการแผ่นดินของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ....

เตรียมเสนอต่อ
๑. ระเบียบส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
คณะกรรมการปรับปรุง ค�ำร้องทุกข์ของพนักงาน พ.ศ. ....
โครงสร้างและ
ระบบงานส�ำนักงาน
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
ระเบียบด้านบุคคล
ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ยกร่าง
จ�ำนวน ๙ ฉบับ
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๑. ระเบียบส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จพนักงาน
และลูกจ้าง พ.ศ. ....
๒. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การลาออก พ.ศ. ....
๓. ระเบียบผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการให้พนักงานเกษียณอายุปฏิบตั งิ าน
ต่อไป พ.ศ. ....
๔. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
๕. ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก�ำหนดต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง
๖. ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก�ำหนดต�ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ ระดับช�ำนาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
๗. ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
๘. ประกาศส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
๙. ประกาศผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยการเลือ่ นต�ำแหน่ง การย้าย การโอน
การเปลี่ยนสายงาน
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๓.๓.๒ ความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
		
ตามที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับต�ำแหน่ง อันจะช่วยในการสนับสนุนงาน
ตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการจัดโครงการฝึกอบรม แบ่งเป็น (๑) การจัดฝึกอบรมภายใน
จ�ำนวน ๕ โครงการ และ (๒) การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก จ�ำนวน ๑๔ หลักสูตร
/โครงการ
		
ทัง้ นี้ ในการจัดการโครงการฝึกอบรมมีบคุ ลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน
๕๒๓ คน และมีบคุ ลากรผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด จ�ำนวน ๕๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มากกว่า
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งก�ำหนดเป้าหมายบุคลากร
ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมไว้ตอ้ งผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ร้อยละ ๙๐ โดยมีรายละเอียดผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้
(๑) การจัดการฝึกอบรมบุคลากรภายใน
(๑.๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพงานสอบสวน
และพัฒนาองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ อบสวนและนิตกิ รของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
					 การฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพงานสอบสวนและพั ฒ นา
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ดำ� เนินการจัดการฝึกอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ค่ายสุรสีห์ และโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญ และขีดความสามารถในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง การสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลของบุคลากรในสายงาน
สอบสวนและนิ ติ ก าร รวมถึ ง สามารถแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ประชาชน
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อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งในการฝึกอบรม
ตามโครงการดังกล่าว มีเนือ้ หาการบรรยายเกีย่ วกับเทคนิคการแสวงหาข้อเท็จจริง กฎหมาย
ที่ควรรู้และจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน ทักษะอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน โดยในการฝึกอบรมนีม้ กี ลุม่ เป้าหมายเป็นบุคลากรในสายงานสอบสวนและ
นิติการ จ�ำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๖๐ คน รวมมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับฝึกอบรมรวม ๑๒๐ คน
		
ยุคใหม่

(๑.๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ

					 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ถึงวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
และสร้างทัศนคติทด่ี แี ก่บคุ ลากรซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเลขานุการของผูบ้ ริหาร ให้เกิดความเข้าใจ
บทบาท หน้าทีท่ ดี่ ขี องเลขานุการ และให้สามารถท�ำหน้าทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว มีเนื้อหา
การบรรยายเกี่ยวกับการเป็นเลขานุการผู้บริหารในยุค ๔.๐ บทบาทและคุณสมบัติส�ำคัญ
ของเลขานุการ การพัฒนาการสื่อสาร การสร้างทัศนคติที่ดีของเลขานุการผู้บริหาร
และการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี ให้เกิดความประทับใจ โดยในการฝึกอบรมนีม้ กี ลุม่ เป้าหมาย
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และบุคลากรในสังกัดส�ำนักกิจการผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ จ�ำนวน ๒๐ คน
		
(๑.๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
					 การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพลู ก จ้ า งของส� ำ นั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ถึงวันที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
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และเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั งิ านให้กบั ลูกจ้างของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน สร้างทัศนคติ
ทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน เสริมสร้างพฤติกรรมให้มใี จรักในการให้บริการ รวมถึงให้ลกู จ้างสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว มีเนือ้ หา
การบรรยายเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยในการฝึกอบรมนีม้ กี ลุม่ เป้าหมายเป็นบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็นลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๓๙ คน
		
(๑.๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมค่านิยมร่วมของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
					 การฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมค่านิยมร่วมของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้
และตระหนักถึงความส�ำคัญของค่านิยมร่วมของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน (FAIRs) รวมถึง
เสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมให้เป็นไปตามค่านิยมร่วม นอกจากนี้ ในการฝึกอบรม
ดังกล่าวยังมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเป็นผู้แทนของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และผลงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อันจะเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมภายใต้
โครงการ จ�ำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร “FAIRs”
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในทุกระดับ และกิจกรรม
พัฒนาผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพ จ�ำนวน ๔๗ คน
(๑.๕) โครงการฝึกอบรมสัมมนาประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
					 การฝึกอบรมสัมมนาประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้ดำ� เนินการจัดการฝึกอบรมสัมมนาภายใต้หวั ข้อ “New Normal New Life ก้าวสูว่ ถิ ใี หม่
ไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอ�ำ หัวหิน
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จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างให้บคุ ลากรได้เรียนรูแ้ นวทางการด�ำเนินชีวติ
ภายใต้วถิ ชี วี ติ สังคมใหม่อย่างปลอดภัย โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการท�ำงานและชีวติ ประจ�ำวัน
รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้
โครงการฝึกอบรมสัมมนาดังกล่าวยังได้มกี ารมอบนโยบาย และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และ
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมสัมมนานี้
มีกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ผูต้ รวจการแผ่นดิน ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๒๙๗ คน
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(๒) การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก
หลักสูตร/ประชุม
ผู้เข้าอบรม (คน)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (๓ หลักสูตร จ�ำนวน ๓ คน)
๑. หลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” (ยธส.)
๑
๒. หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”
๑
(นยปส.)
๓. หลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”
๑
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (๓ หลักสูตร จ�ำนวน ๔ คน)
๑. หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง” (บธก.)
๑
๒. หลักสูตร “ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง”
๒
๓. หลักสูตร “จิตวิทยาความมั่นคง”
๑
หลักสูตรประกาศนียบัตร (๓ หลักสูตร จ�ำนวน ๖ คน)
๑. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
๑
๒. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
๒
๓. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
๓
หลักสูตรตามสายงาน (๕ หลักสูตร จ�ำนวน ๑๑ คน)
๑. หลักสูตร “การป้องกันอาชญากรรมกับการอ�ำนวยความยุติธรรมในสังคม”
๑
๒. หลักสูตร “ADOBE ILLUSTRATOR CC 2018 การสร้างสรรค์งานออกแบบ
๒
กราฟฟิกดีไซน์”
๓. หลักสูตร “เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การจัดท�ำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดท�ำ
๓
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการก�ำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง
การก�ำหนดราคากลาง ตรวจสอบและการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ”
๔. หลักสูตร “มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์”

๔

๕. หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่”
โครงการประชุมสัมมนา (จ�ำนวน ๒ คน)
๑. 2019 Seminar on Anti-Corruption for Developing Countries

๑
๒
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๓.
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๓.๑ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีกรอบวงเงินงบประมาณจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๔๕,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายจริง
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๘๗,๕๕๖,๓๕๓.๒๓ บาท มีภาระผูกพัน จ�ำนวน ๑๙,๙๔๕,๒๑๒.๔๔ บาท
รวมผลเบิกจ่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๐๑,๕๖๕.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๕ คงเหลือ
จ�ำนวน ๓๘,๒๐๖,๙๓๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕ ทัง้ นี้ มีงาน / โครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับการอนุมัติด�ำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน
๑๓,๓๔๘,๓๘๑.๐๐ บาท รวมผลเบิกจ่ายทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๓๒๐,๘๔๙,๙๔๖.๖๗ บาท เงินเหลือ
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๘๕๘,๕๕๓.๓๓ บาท และส่งผลให้
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเหตุจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงท�ำให้งาน / กิจกรรม / โครงการ
ที่ก�ำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้องเลื่อนออกไปหรือชะลอการด�ำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้คำ� นึงถึงเป้าหมายการด�ำเนินงานเป็นส�ำคัญ จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ น
วิธีการท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้ค�ำนึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อให้
ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ ที่ก�ำหนดไว้ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีนโยบาย
ในการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
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๑) การเปิดช่องทางการติดต่อ/ยืน่ เรือ่ งร้องเรียน รวดเร็ว ประหยัดเวลา ผ่านทาง
ช่องทาง ดังนี้
		 ๑.๑)
			
		 ๑.๒)
		 ๑.๓)
			

การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
www.ombudsman.go.th
การร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
การร้องเรียนผ่านระบบโทรศัพท์ (Call center) สายด่วน ๑๖๗๖
(โทรฟรีทั่วประเทศ)

๒) ส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ จั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเหมาะกับยุค Thailand ๔.๐ โดยการจัดท�ำไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address: center_saraban@ombudsman.go.th ควบคู่กับ
การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งได้ท�ำหนังสือ
แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ รับทราบและขอความร่วมมือในการติดต่อราชการกับส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทางดังกล่าว
๓) ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมหรือการเข้าร่วม
การประชุมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ VDO Conference หรือ ระบบ Webinar เป็นต้น
ส�ำหรับการประชุมหรืออบรมภายในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ปรับรูปแบบโดยให้มีการถ่ายทอดการประชุมหรืออบรมผ่านทางระบบ ZOOM
นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการปรับรูปแบบเป็นวิธีการสอบถาม
ความคิดเห็นผ่าน Google form หรือแจ้งเวียนผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
๔) นโยบายการท�ำงานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
เป็นผูม้ อบหมายงาน และให้มกี ารติดตามการท�ำงานของเจ้าหน้าทีเ่ ป็นระยะ โดยเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินสามารถใช้งานการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียนจากระบบส�ำนักงาน
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อัตโนมัติ (Office Automation) และระบบไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินได้ตามปกติดงั เช่นมาปฏิบตั งิ าน ณ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ซึง่ ส�ำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการจัดท�ำคู่มือขั้นตอนการ
ด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนบนระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกรณีท�ำงานที่บ้าน (Work from home)
		 ทัง้ นี้ การปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ขา้ งต้น เป็นการ
น�ำรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อการใช้จา่ ยงบประมาณให้นอ้ ยลง ถือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
เกิดความประหยัดและคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้เร่งรัดการด�ำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ เพือ่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ โดยค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าในการใช้จา่ ยงบประมาณ และประโยชน์ทปี่ ระชาชน
ได้รับเป็นส�ำคัญ

๓.๒ ด้านการด�ำเนินงาน
		 การด�ำเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดของปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายผลผลิต
กิจกรรม และตัวชี้วัดของปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ก�ำหนดไว้
ตามแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แต่ปรากฏผลการด�ำเนินงานในส่วนของการพัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความเป็นธรรม ตัวชี้วัดร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ มีผลการด�ำเนินงาน ร้อยละ ๖๒.๑๑ ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๖๔
		 อย่างไรก็ดี จากสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนเมือ่ เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
ที่แล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ รายไตรมาส พบว่า เรื่องร้องเรียนที่แล้วเสร็จ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแต่ละไตรมาสมีสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ อาจเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายของผู้ตรวจการแผ่นดินและแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ในการจัดท�ำแผนการสอบสวนเพือ่ ด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ เป็นกรอบระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน การจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วย
การแจ้งการร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตลอดจนการจัดประชุมกลุ่มย่อยของรองเลขาธิการกับส�ำนักสอบสวนในก�ำกับเพื่อเร่งรัด
ติดตามการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน�ำระบบบริหารจัดการ
เรือ่ งร้องเรียนส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน (Complaint and Investigation Management
: CIM) มาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่แล้วเสร็จปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ /
ไตรมาส

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

จ�ำนวน
(เรื่อง)

ร้อยละ

จ�ำนวน
(เรื่อง)

ร้อยละ

จ�ำนวน
(เรื่อง)

ร้อยละ

จ�ำนวน
(เรื่อง)

ร้อยละ

ปี ๒๕๖๒

๔๒๗

๒๐.๘๖

๘๕๖

๓๓.๓๖

๑,๔๐๓

๔๒.๕๓

๒,๒๐๕

๕๔.๙๓

ปี ๒๕๖๓

๔๙๔

๑๘.๗๗

๑,๑๓๒

๓๓.๖๑

๒,๒๑๐

๕๓.๔๖

๓,๐๗๓

๖๒.๑๑

เพิ่มขึ้น / ลดลง

๖๗

-๒.๐๙

๒๗๖

๐.๒๕

๘๐๗

๑๐.๙๓

๘๖๘

๗.๑๘
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ข้อเสนอแนะ
		 จากผลการด�ำเนินงานข้างต้น ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้ทบทวนตัวชีว้ ดั
ในการพัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความเป็นธรรม
โดยมี เ ป้ า หมายเป็ น ความส� ำ เร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการอ� ำ นวยความเป็ น ธรรม
ให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม
ต่อศักยภาพในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะมีผลส�ำคัญต่อ
ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จในแต่ละปีงบประมาณ มีรายละเอียดของการทบทวน ดังต่อไปนี้
		
๑) ผลของการทบทวนค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
จากการพิจารณาเกี่ยวกับสถิติการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน (ตารางที่ ๒)
พบว่า ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีเรือ่ งร้องเรียนทีต่ อ้ งด�ำเนินการในแต่ละปีเฉลีย่ ประมาณ ๔,๘๐๓ เรือ่ ง คิดเป็นเรือ่ ง
ร้องเรียนทีร่ บั เข้ามาภายในปีงบประมาณเฉลีย่ ร้อยละ ๕๘.๒๓ (๒,๗๙๗ เรือ่ ง) และเป็นเรือ่ ง
ร้องเรียนที่ยกยอดมาจากปีก่อนหน้าเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๗๗ (๒,๐๐๖ เรื่อง) เมื่อพิจารณาใน
ส่วนของการยุติเรื่องร้องเรียน พบว่า มีจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยุติเฉลี่ย ๒,๗๙๖ เรื่อง/ปี
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๑ ของเรื่องร้องเรียนที่ต้องด�ำเนินการทั้งหมดในแต่ละปี ดังนั้น
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเกี่ยวกับความส�ำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความเป็น
ธรรมให้กบั ประชาชนของผูต้ รวจการแผ่นดิน ซึง่ ก�ำหนดให้ความส�ำเร็จในการปฏิบตั งิ านเพือ่
อ�ำนวยความเป็นธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อปี นั้น
จากสถิ ติ ก ารด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมาของส� ำ นั ก งานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
การก�ำหนดค่าเป้าหมายดังกล่าวนับว่ามีความเหมาะสมต่อความสามารถในการด�ำเนินงาน
อีกทั้งการก�ำหนดค่าเป้าหมายให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยการด�ำเนินงานที่ผ่านมา (ร้อยละ ๕๘.๒๑)
จะสามารถท้าทายการด�ำเนินงานของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินภายใต้ศกั ยภาพทีจ่ ะเป็น
ไปได้

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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๒) ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน ได้แก่
		 ๒.๑) ปัจจัยด้านบุคลากร (ความช�ำนาญงาน ความรับผิดชอบ และจ�ำนวน
อัตราก�ำลังที่ได้สัดส่วนระหว่างจ�ำนวนบุคลากร (ที่รับผิดชอบการแสวงหาข้อเท็จจริง
เรื่องร้องเรียน) กับปริมาณเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในแต่ละปี)
		 ๒.๒) ปัจจัยด้านงบประมาณ (การแสวงหาข้อเท็จจริง การพัฒนาระบบงาน
และการน�ำระบบเทคโนโลยี (IT) เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน)
		 ๒.๓) ปัจจัยด้านการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามประเด็นร้องเรียน
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ที่มา: ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (2563)

ตารางที่ ๒ สถิติการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๒

๓.๓ ข้อเสนอส�ำหรับการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน
๓.๓.๑ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถเพิ่มจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนได้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสอบสวนอาจเป็นแนวทางส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้ความสามารถในการยุตเิ รือ่ งร้องเรียนของเจ้าหน้าทีส่ อบสวนเพิม่ มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม
ความคาดหวังของส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินไม่ควรเกินศักยภาพในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
สอบสวน เพราะการที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานจนเกินศักยภาพที่จะท�ำงานได้ อาจท�ำให้
เกิดปัญหาในเรื่องคุณภาพของงานต่อไป ดังนั้น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะวิเคราะห์
ภาระงานที่เหมาะสมต่อการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สอบสวนในแต่ละคน และแต่ละระดับ
ต�ำแหน่งเพื่อที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ก�ำหนดภาระความรับผิดชอบงานของ
เจ้าหน้าที่สอบสวนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท�ำให้สามารถประเมิน
ความสามารถในการด�ำเนินงานขององค์กรได้อย่างแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
๓.๓.๒ จากสถิตเิ กีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน (ตารางที่ ๒) พบว่า ในระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๒ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องด�ำเนินการ
ในแต่ละปีมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตลอด โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๗.๖๑
ในขณะเดียวกันส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้มกี ารเพิม่ จ�ำนวนของเจ้าหน้าทีด่ า้ นการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๐๓ จะเห็นได้ว่าอัตรา
การเปลีย่ นแปลงของจ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ มากกว่าอัตราการเปลีย่ นแปลงของ
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากสาเหตุนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนของผูต้ รวจการแผ่นดินมีความล่าช้า และไม่สามารถยุตเิ รือ่ งร้องเรียน
ได้เทียบเท่าสัดส่วนของเรื่องร้องเรียนที่ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องด�ำเนินการทั้งหมด
ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่สามารถยุติได้ต่อคน
(ตารางที่ ๓) พบว่า ในแต่ละปีสัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่สามารถยุติได้ต่อคนไม่คงที่
โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) พบว่า แนวโน้มของ
ความสามารถในการยุติเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ต่อคนลดลง ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่า
ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากความยากง่ายของเรื่องร้องเรียนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
เรื่องร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะศึกษาในเชิงลึกให้แน่ชัดว่า
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึน้ จากสาเหตุใดบ้าง ทัง้ นี้ เพือ่ จะได้นำ� ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ด้านการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
388
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ตารางที่ ๓ สถิตเิ กีย่ วกับจ�ำนวนบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๒

ที่มา : ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒๕๖๓)
หมายเหตุ : ๑/ หมายถึง ใช้วิธีค�ำนวณแบบ Compound Annual Growth Rate (CAGR)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของรัฐสภา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ตามทีป่ ระธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ผูต้ รวจการแผ่นดิน และคณะผูบ้ ริหารส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมแถลงหรือชี้แจงรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ต่อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันพุธที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ และเข้าร่วมแถลงหรือชีแ้ จง
รายงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ต่อสมาชิกวุฒสิ ภา เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๓ และที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินในมิติต่าง ๆ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้สรุปผลการด�ำเนินงาน
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมรัฐสภา ดังนี้

๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร
๑.๑ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้มขี อ้ สังเกตเกีย่ วกับการด�ำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
และยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑.๑.๑ ปัญหาทะเลสาบสงขลา
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้มขี อ้ เสนอแนะพร้อมทัง้ ยืน่ เรือ่ งร้องเรียน
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหาความตื้นเขิน ความทรุดโทรมของทะเลสาบสงขลา
เนือ่ งจากลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพืน้ ที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา
และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร
ซึง่ ลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติทมี่ เี อกลักษณ์พเิ ศษคือ มีระบบนิเวศ ๓ น�ำ 
้
ทีม่ กี ารผสมผสานทัง้ น�ำ้ จืด น�ำ้ กร่อย และน�ำ้ เค็ม ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลุม่ น�ำ้ ทะเลสาบ
สงขลา จึงถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างหลากหลายและต่อเนื่องมายาวนาน
โดยปราศจากการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เหมาะสม ท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
			 ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ผูต้ รวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน โดยการส�ำรวจ
ภูมปิ ระเทศรอบทะเลสาบสงขลา ประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนรับฟังปัญหา
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เกี่ยวกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการที่ทะเลสาบสงขลาทรุดโทรม ใน ๕ ประเด็น
ได้แก่ ๑) ปัญหาเรื่องความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา ๒) ปัญหาเรื่องการลักลอบปล่อย
น�ำ้ เสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงสูค่ ลองย่อยและไหลลงสูท่ ะเลสาบสงขลา ๓) ปัญหาเรือ่ ง
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ๔) ปัญหาเรื่องระบบนิเวศของทะเลสาบ
สงขลาและการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้ำและการชะล้างพังทลายของดิน และ ๕) ปัญหาเรื่อง
การจัดการซากเรือประมง
			
โดยจากการแสวงหาข้อเท็จจริงในเบือ้ งต้นพบว่า ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้
แห่งชาติ (สทนช.) ได้ด�ำเนินโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย
ทะเลสาบสงขลา โดยก�ำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน�้ำที่ผ่านความเห็นชอบของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�้ำ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ปัญหาอุทกภัย ๒) ปัญหาการ
ขาดแคลนน�ำ้ และการรุกล�ำ้ ของน�ำ้ เค็ม ๓) ปัญหาคุณภาพน�ำ้ ๔) ปัญหาตะกอนในทะเลสาบ
สงขลาและสิ่งแวดล้อม และ ๕) ปัญหาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งข้อเท็จจริงจาก
การลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงตามปัญหาข้อ ๕) พบว่าปัญหาเกีย่ วกับต้นล�ำพู
และเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดปัญหาการกีดขวางทางน�้ำ
และการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา การด�ำเนินการแก้ไขท�ำได้ยากเนื่องจากต้นล�ำพู
บางส่วนอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (นกน�้ำคูขุด) ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และประชาชนที่ท�ำการประมงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ยินยอมให้มี
การรื้อถอนเครื่องมือประมงดังกล่าว
			
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือ
ขอให้สำ� นักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กรมชลประทาน
กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ รวมถึงจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานการจัดการปัญหาทะเลสาบสงขลา
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณาจัดท�ำค�ำวินจิ ฉัยและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการ
แผ่นดินต่อไป
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๑.๑.๒ ปัญหาคนไร้บ้านหรือพักอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
			 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ยนื่ เรือ่ งร้องเรียนขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดิน
แสวงหาข้อเท็จจริง ใน ๒ กรณี ได้แก่ ๑) ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพัทลุง ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลประชาชนทีไ่ ม่มที อี่ ยูอ่ าศัยไม่ถกู ต้องตามความเป็นจริง
และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และ ๒) ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพัทลุงไม่ดำ� เนินการช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ม่มที อี่ ยูอ่ าศัย ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัดพัทลุง ในฐานะเลขานุการคณะท�ำงานขับเคลือ่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้
น้อยจังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
			
๑. กรณีสำ� นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด
พัทลุงด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและ
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันนั้น ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
ด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้นอ้ ย โดยการส�ำรวจระบบข้อมูลแผนที่
ทางสังคม (Social Map) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจ�ำนวน
๙๑๔ คน และปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการส�ำรวจเพิ่มเติมจ�ำนวน ๔๘๗ คน รวมผู้ประสบปัญหา
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยจ�ำนวน ๑,๔๐๑ คน ส�ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อยูร่ ะหว่างส�ำรวจข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการด�ำเนินการให้ชว่ ยเหลือประชาชนในจังหวัดพัทลุงต่อไป ทัง้ นี้
ในส่วนของการจัดท�ำข้อมูลผูป้ ระสบปัญหาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) ส�ำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ โดยสภาองค์กรชุมชน ได้ส�ำรวจข้อมูลเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อมูลผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจ�ำนวน ๑,๒๒๒ คน เมื่อตรวจสอบ
ความซ�้ำซ้อนแล้ว คงเหลือข้อมูลผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจ�ำนวน ๒,๕๙๑ คน
			
๒. กรณีสำ� นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด
พัทลุงไม่ดำ� เนินการช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ม่มที อี่ ยูอ่ าศัย พบว่า จังหวัดพัทลุงได้มกี ารด�ำเนินการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ทัง้ ในส่วนของส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้าน
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ที่อยู่อาศัยได้รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๙ ของข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พัทลุงมีอยู่
			 จังหวัดพัทลุงได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบปัญหาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างทัว่ ถึง คือ ข้อจ�ำกัดในเรือ่ ง
งบประมาณ เนื่องจากมีเฉพาะงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุและ
คนพิการเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะรายที่เร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกราย

๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา
๒.๑ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน
		 สมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�ำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๒.๑.๑ แนวนโนบายของรัฐ เรื่อง UCEP หรือ Universal Coverage
Emergency Patients “เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีสิทธิทุกที่”
			
จากข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับปัญหาค่ารักษาพยาบาล
ของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประกาศ ณ วันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลให้มคี วามเหมาะสม โดยก�ำหนดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการให้มคี วามสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ เป็นธรรม และสามารถใช้บังคับทุกภาคส่วนได้ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยอ้างอิงจากผลงานของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีที่
สามารถช่วยเหลือลดค่าใช้จา่ ยทีผ่ ปู้ ว่ ยฉุกเฉินถูกเรียกเก็บจากโรงพยาบาลเอกชนได้ แต่จาก
กรณีดงั กล่าวท�ำให้เห็นได้วา่ ยังคงมีปญ
ั หาเกีย่ วกับค่ารักษาพยาบาลของผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต
ทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การแก้ไขอยูอ่ กี มาก จึงมีขอ้ เสนอแนะให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งปวงตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
396

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

64-02-010 001-450TroudKran 6-3 i_Uncoated FOGRA29.indd 396

6/3/2564 BE 09:34

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้หยิบยกปัญหาการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Universal
Coverage Emergency Patients: UCEP) ขึ้นพิจารณา โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นชอบ
ให้รับเป็นเรื่องร้องเรียน โดยแต่งตั้งคณะท�ำงานศึกษากรณีการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
(Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) และมีหนังสือขอให้กระทรวง
สาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมบัญชีกลาง กรมการค้าภายใน สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
		
๒.๑.๒ การรักษาพยาบาลของประชาชนและนักท่องเทีย่ วบนเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
			 จากการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนของผูต้ รวจการแผ่นดิน
กรณีปัญหาการสาธารณสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน พบว่านอกจาก
ประชากรและนักท่องเที่ยวที่มีเป็นจ�ำนวนมากแล้ว ยังมีแรงงานแฝงที่อาศัยอยู่บนเกาะ
เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ มีเหตุตอ้ งใช้บริการโรงพยาบาลเกาะพะงันด้วย แต่การจัดสรรงบประมาณ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบนเกาะพะงันไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านสาธารณสุข
ที่แท้จริง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอแนะให้จัดตั้ง “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล
เกาะพะงั น ” โดยนายทะเบี ย นมู ล นิ ธิ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ ล งนามจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ต่อมาโรงพยาบาลเกาะพะงันได้รายงานความก้าวหน้า
ในการด�ำเนินการดังกล่าวต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
			 โรงพยาบาลเกาะพะงันได้มกี ารจัดท�ำ Business Plan (แผนการจัดเก็บ
รายได้) เพื่อด�ำเนินการร่วมกัน มีการเชิญผู้ประกอบการรับฟังการบริหารจัดการ โดยเน้น
ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วเป็นหลัก มีการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน เพือ่ เป็น
แหล่งเงินทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลเกาะพะงันในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหาอุปกรณ์
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ทางการแพทย์ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการปรับปรุง
เครื่องมือทางการแพทย์ และปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย
เพื่อให้การบริการผู้ป่วยที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอการจัดสรรเงินงบประมาณ
จากภาครัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลเกาะพะงัน
ให้เป็น Smart Hospital ด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
เพื่อลดการรอคอย ลดความผิดพลาด (ความเสี่ยง) เพิ่มความพึงพอใจแก่ประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามารับบริการทางการแพทย์ และลดภาระงานให้แก่เจ้าหน้าทีห่ รือบุคลากร
ท�ำให้มีเวลาในการให้บริการมากขึ้น
			
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากแหล่งเงินทุนสนับสนุนของภาคเอกชนทัง้ การบริจาค
และการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเกาะพะงัน ได้แก่ ๑) มีการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ทันสมัย ๒) มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดสร้างห้องพิเศษ (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นแหล่ง
สร้างรายได้ให้กบั โรงพยาบาลเกาะพะงัน ๓) โรงพยาบาลเกาะพะงันสามารถบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเกาะพะงันให้สามารถรองรับ
การให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้อง
รองบประมาณจากภาครัฐ ๔) โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณและมีรายได้
จากการให้บริการด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๑๐ - ๒๐ ล้านบาท โดยขณะนี้
โรงพยาบาลเกาะพะงันอยู่ระหว่างด�ำเนินการตามแผนพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ
เช่น การสร้างสระว่ายน�้ำและธาราบ�ำบัด สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ลู่วิ่ง (Jogging
Track) และห้องน�้ำสาธารณะ เป็นต้น
๒.๑.๓ การรักษาพยาบาลผู้ต้องขังต่างประเทศในเรือนจ�ำ
			
จากข้อสังเกตของสมาชิกวุฒสิ ภาเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลผูต้ อ้ งขัง
ชาวต่างประเทศนั้น ผลการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินพบปัญหาที่ส�ำคัญ ได้แก่
			
๑. ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศไม่มีประกันสุขภาพส่วนตัว (แม้จะมี
ก็ไม่ครอบคลุมระยะเวลาทีถ่ กู ด�ำเนินคดีหรือต้องโทษ) และไม่มสี ทิ ธิการรักษาตามหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
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๒. ไม่มีกองทุนเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ไร้สิทธิการรักษาที่อยู่ใน
ความควบคุมของกรมราชทัณฑ์เป็นการทั่วไป
			
๓. ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศบางรายใช้ช่องทางการติดต่อกับ
สถานทูต หรือการเขียนหนังสือร้องเรียนไปยังกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม หรือหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ เรียกร้องขอรับการรักษาพยาบาลเกินกว่าผูต้ อ้ งขังรายอืน่ หรือเกินมาตรฐาน/
ข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ
			
ปัจจุบันเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวทาง
การรักษาพยาบาลโดยการบริหารเงินบัตรประกันสุขภาพในลักษณะของการบริหารในภาพรวม
(pooled budget) แต่เรือนจ�ำอาจไม่สามารถสงเคราะห์คา่ รักษาทัง้ หมดแก่ผตู้ อ้ งขังไร้สทิ ธิ
การรักษาที่มีโรครุนแรงและจ�ำเป็นต้องใช้ทุนค่ารักษาพยาบาลที่สูงได้ และหากเป็นกรณี
ของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานอืน่ ทัว่ ประเทศ การรักษาพยาบาลผูต้ อ้ งขังชาวต่างชาติและผูต้ อ้ งขัง
ที่ไร้สิทธิการรักษา เป็นภาระของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการบริหาร
จัดการจากเงินทุนบัตรประกันสุขภาพผู้ต้องขังชาวไทยที่มีสิทธิหลักประกัน ซึ่งการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ต้องขังไร้สิทธิ
การรักษาพยาบาลที่อยู่ในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ และควรมีนโยบายลดค่ารักษา
พยาบาลต่อผู้ต้องขังในกรณีที่ต้องออกค่ารักษาพยาบาลด้วยงบประมาณส่วนตัว เนื่องจาก
เป็นผู้ไม่มีรายได้ ซึ่งรัฐควรจะต้องดูแลในฐานะผู้ถูกควบคุมโดยเจ้าพนักงาน
๒.๑.๔ มาตรการความปลอดภัยทางน�้ำ
			 จากเหตุการณ์เรือโดยสารฟินกิ ซ์ ไดร์วงิ อัปปาง เมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๖๑ บริเวณเกาะเฮ เกาะไม้ท่อน และเกาะราชา อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ก่อให้เกิด
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ตลอดจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวในประเทศไทย กล่าวคือ มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน ๔๗ คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวจีนทัง้ หมด ผูต้ รวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว ประกอบกับได้มบี นั ทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินของราชอาณาจักรไทย
และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ ได้แสดงความกังวลถึงปัญหา
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ดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยได้ช่วยติดตามดูแล ช่วยเหลือ
ชาวจีนด้วย จึงได้มกี ารลงพืน้ ทีแ่ ละแสวงหาข้อเท็จจริง พบสภาพปัญหาทีส่ ำ� คัญ ๖ ด้าน ดังนี้
			
๑. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
			
๒. การขาดแคลนเรือที่ทันสมัยและมีขนาดเหมาะสมที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในการกู้ภัยภายใต้สภาพวิกฤติที่เกิดจากคลื่นลมแรง (Sea State) รวมถึง
ศูนย์ระบบการควบคุมการจราจรทางทะเลที่รองรับระบบแสดงตนอัตโนมัติที่ใช้ส�ำหรับ
ในกิจการเดินเรือภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ (AIS) ทีย่ งั มีไม่ครอบคลุมชายฝัง่ ทะเล
ทุกแห่ง
			
๓. การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติไปยังผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ยังไม่รวดเร็วและทั่วถึง ท�ำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพราะขาดการเตรียมตัวป้องกันเวลาเกิดภัย
			
๔. การไม่คำ� นึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการช่วยชีวติ ในเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) บริเวณท่าเรือและ
ในเรือโดยสาร
			
๕. การขาดการประชาสัมพันธ์เรือ่ งการใช้อปุ กรณ์ในการช่วยชีวติ
และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง ป้ายเตือนภัยต่าง ๆ ควรมีทั้งภาษาไทย
อังกฤษ จีน เป็นต้น
			
๖. ท่าเทียบเรือที่ส�ำคัญขาดระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล
และการติดตั้งกล้อง (CCTV) อย่างทั่วถึง
			
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวเพื่อด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาเชิงระบบเกีย่ วกับความปลอดภัยทางน�ำ้ และน�ำไปสูน่ โยบาย “ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ยกระดับความปลอดภัยทางน�้ำ” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี โดยด�ำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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๑. ผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นเจ้าภาพจัดพิธลี งนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ หรือสภาพภูมิอากาศ
ที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ผ่านระบบข้อความสั้น (SMS) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
			
๒. ผลักดันการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออัจฉริยะ (Smart Pier)
ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต โดยได้ดำ� เนินโครงการโฟว์โลว์ (Flowlow) โดยมีระบบ
ลงทะเบียนผู้โดยสารทางทะเล ซึ่งให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หรือเจ้าของเรือ
ลงทะเบียนผู้โดยสาร ผ่านตู้กรอกข้อมูลบันทึกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก่อนเรือออก
มีการใช้ระบบจดจ�ำใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในการออกผ่านประตูอัตโนมัติ ณ จุดขึ้นลงเรือ
พร้อมระบบวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังเชื่อมกับระบบจัดการผู้โดยสารด้วยสายรัด
ข้อมือ (ริสต์แบนด์) ฝังคิวอาร์โค้ดที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อติดตามตัวและใช้เป็นระบบ
ช�ำระเงินแทนเงินสดด้วย
			
๓. ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินได้เห็นชอบให้รบั เรือ่ งร้องเรียน กรณี
การจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐาน คือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated
External Defibrillator : AED) ในกรณีมีผู้เดินทางโดยเรือโดยสารเกิดสภาวะหัวใจ
หยุดเต้น ซึง่ จากการพิจารณาประเด็นดังกล่าว ได้ทราบข้อมูลเพิม่ เติมว่า จังหวัดพังงามีการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารแพทย์ เขาหลั ก และโครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ต อบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางทะเล
(Andaman Hub Medical Network) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนา
มาตรฐานการบริการทางการแพทย์ในแหล่งท่องเทีย่ วฝัง่ อันดามัน รวมถึง การสร้างความมัน่ ใจ
แก่นกั ท่องเทีย่ วและประชาชน โดยเป็นตัวอย่างของโครงการทีม่ กี ารด�ำเนินการแล้ว แต่อาจจะ
ยังมีขอ้ ขัดข้องบางประการทีจ่ ะต้องมีการหารือร่วมกันเพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อมาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่และประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เชิงระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้ำ : ระบบสาธารณสุขทางทะเลของจังหวัดพังงา
โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขทางทะเลของจังหวัดพังงา เพื่อให้หน่วยงาน
ด�ำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสนับสนุนให้รูปแบบของ Andaman Hub
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Medical Network เป็นตัวอย่างด้านสาธารณสุขภาคพืน้ ทะเลในจังหวัดอืน่ ๆ ของประเทศไทย
เพราะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมาตรการด้านความปลอดภัยทางน�้ำ สามารถยกระดับ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลไทยให้ฟื้นคืนกลับมาดังเดิม
๒.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานภายในองค์กร
		
๒.๒.๑ การให้ความส�ำคัญต่อหน่วยงานราชการทีพ่ บปัญหาการถูกร้องเรียน
จ�ำนวนมาก หรือเรือ่ งทีก่ ระทบต่อประชาชนในวงกว้างและขยายผลไปสูก่ ารด�ำเนินงาน
เพิ่มเติม
			
จากสถิติเรื่องร้องเรียนในแต่ละปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
๕ อันดับแรก ได้แก่ ๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ๒. กระทรวงมหาดไทย ๓. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ๔. กระทรวงคมนาคม และ ๕. กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ นี้ ประเด็นเรือ่ งร้องเรียน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความล่าช้าในส�ำนวนคดีและทีส่ บื เนือ่ งจากการอายัดตัวผูต้ อ้ งขังนัน้ มีจำ� นวนสูง
เป็นล�ำดับ ๑ ของเรื่องร้องเรียนที่รับไว้ด�ำเนินการ (ปีละ ๓๕๐ – ๕๐๐ เรื่อง หรือเกือบร้อยละ
๒๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด) ประกอบกับกรมราชทัณฑ์มีรายงานสถิติคดีที่มีการอายัดตัว
ผู้ต้องขังไว้และคงค้างอยู่นับ ๑๐,๐๐๐ คดี ซึ่งถือเป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหา โดยเฉพาะผู้เสียหาย
ที่ไม่อาจได้รับการเยียวยาแก้ไขโดยเร็ว ตลอดถึงพยานหลักฐานเพื่อการพิสูจน์ความจริง
ที่ลบเลือนไปตามกาลเวลา ท�ำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
			
กรณีนี้ ผูต้ รวจการแผ่นดินได้จดั ให้มกี ารศึกษาวิจยั ในประเด็นปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้ได้แนวทางการด�ำเนินการที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อการคุ้มครอง
สิทธิของผูเ้ สียหายและผูต้ อ้ งหาตามหลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีขอ้ สรุป
ในเบื้องต้น ดังนี้
			
๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาในการท�ำส�ำนวนคดีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องตรวจสอบ
ฐานข้อมูลและจัดประเภทของคดีที่มีการอายัดตัวผู้ต้องหาเพื่อด�ำเนินการ ดังนี้
402
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ประเภทที่ ๑ คดี ที่ ถ อนอายั ด ได้ ทั น ที ได้ แ ก่ คดี ที่ ห มด
ความจ�ำเป็นในการอายัดตัว เช่น คดีทพี่ นักงานสอบสวนได้ดำ� เนินการส่งส�ำนวนให้พนักงาน
อัยการพิจารณาสั่งคดีเด็ดขาดแล้ว หรือศาลประทับรับฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว หรือคดีที่ขาด
อายุความแล้ว
				
ประเภทที่ ๒ คดีทผี่ ตู้ อ้ งหาทีถ่ กู คุมขังอยูใ่ นเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ที่อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลเดียวกันกับคดีที่รอด�ำเนินการหรืออายัดตัวไว้ พนักงานสอบสวน
ต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาในโอกาสแรกและด�ำเนินคดีต่อเนื่องตามระยะเวลาโดยไม่ต้องรอให้
พ้นโทษในคดีเดิม
				
ประเภทที่ ๓ คดี ที่ ผู ้ ต ้ อ งหาถู ก คุ ม ขั ง ในคดี อื่ น และอยู ่ ใ น
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ที่อยู่คนละเขตอ�ำนาจศาลกับคดีที่รอด�ำเนินการหรืออายัดตัวไว้
ซึง่ ต้องมีขน้ั ตอนวิธกี ารเพิม่ เติม ได้แก่ การขอโอนตัวผูต้ อ้ งหาไปด�ำเนินคดีในเขตอ�ำนาจศาล
ที่เกิดเหตุ หรือการด�ำเนินคดีในเขตศาลที่เป็นภูมิล�ำเนาของผู้ต้องขัง
			
๒. การขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการตีความ
ตัวบทกฎหมาย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรค ๓ และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง มาตรา ๗) กรณีการส่ง
ส�ำนวนคดีจากพนักงานสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ โดยให้ครอบคลุมถึงการที่ผู้ต้องหา
ถูกขังอยู่แล้วในเรือนจ�ำหรือทัณฑสถานทุกแห่ง โดยน�ำแนวทางการสืบพยานทางจอภาพ
(Video Conference) มาใช้ในส�ำนวนคดีทมี่ ตี วั ผูต้ อ้ งหาอยูใ่ นเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ต่างเขต
อ�ำนาจศาล เพือ่ แก้ไขปัญหาข้อจ�ำกัดในการโอนตัวผูต้ อ้ งหาไปด�ำเนินคดีในเขตอ�ำนาจศาลอืน่
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
			
๓. น�ำระบบ Electronic (อิเล็กทรอนิกส์) หรือ Application
(แอปพลิเ คชัน) ที่เ หมาะสมเข้ามาช่วยในการควบคุมหรือจัดระบบส�ำนวนคดีอาญา
โดยค�ำนึงถึงฐานข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อสามารถตรวจสอบระยะเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
ทุกหน่วยงาน เช่น การรับ - ส่งส�ำนวน และการแจ้งผลคดีได้อย่างรวดเร็ว
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ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้เร่งรัดการด�ำเนินการให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
		
๒.๒.๒ การน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้เห็นผล
เป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดท�ำระบบการติดตามผลค�ำวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
			
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้น�ำเทคโนโลยี
มาพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานทัง้ ด้านการบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนและการปฏิบตั งิ าน
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนนี้
ได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน (Complaint
and Investigation Management : CIM) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ จะมีการรายงานการแสดงผลสถานะเรือ่ งร้องเรียน
ต่าง ๆ ที่สามารถอ�ำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการด�ำเนินการ
เรือ่ งร้องเรียน ผูบ้ ริหารสามารถติดตามเรือ่ งร้องเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ได้
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงระบบ Call Center ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
			
ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรในส่วนสนับสนุนของส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนินงานด้านการจัดการเอกสาร
ระบบงานด้านการคลัง/งบประมาณ/แผนปฏิบตั งิ านและลงรายการเบิกจ่ายต่าง ๆ ตลอดจน
การสร้างระบบการบริการให้ค�ำปรึกษาทางดิจิทัล เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งนี้ ในส่วนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุ ฒิ ส ภาให้ ค วามส� ำ คั ญ ไปในแนวทางเดี ย วกั น คื อ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะด้ า น
การประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเห็นว่า
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
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ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้ให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่
และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยการจัด
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น
- โครงการผูต้ รวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน โดยจัดขึน้ ปีละ ๓ ครัง้ เป็นโครงการ
ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน สิทธิในการร้องเรียนของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
ได้รับทราบ พร้อมกับส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนอย่าง
เป็นธรรม
- โครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยการลงพื้นที่
ไปในแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
- ผูต้ รวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลือ่ นทีแ่ ละสถานีประชาชนสัญจร และการผลิต
รายการสารคดีเชิงข่าวนอกสถานที่ เป็นต้น
- การประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน Website
ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- การจัดท�ำแผ่น CD และแนะน�ำบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
ขอความร่วมมือหอกระจายข่าวประจ�ำหมูบ่ า้ น และสถานีวทิ ยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- การจัดท�ำ Spot วิทยุแนะน�ำบทบาท หน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์
ผ่านสถานีวิทยุ อสมท ๕๕ สถานีทั่วประเทศ
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