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หลกันิติธรรมกบัแนวทางการด าเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

บทคัดย่อ           

 ผูต้รวจการแผ่นดินเป็นองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ มิให้

ฝ่ายบริหารใช้อ านาจตามอ าเภอใจในการด าเนินการบริหารบ้านเมือง โดยรับเร่ืองร้องเรียนจาก

ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม แลว้พิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตามค าร้องเรียน กรณีการไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติันอกเหนืออ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย การปฏิบติัหรือการละเลยไม่การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมหาทางแกไ้ขและเยียวยาให้แก่ประชาชนผูไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อน เพื่อปกป้อง ดูแล และคุม้ครองผลประโยชน์ของประชาชน ดงันั้นผูต้รวจการแผน่ดินจึง

ถือเป็นกลไกหน่ึงในการตรวจสอบให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปตามครรลองท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม 

และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม และส่งเสริม

ใหส้ังคมไทยมีหลกันิติธรรมท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

ค าส าคัญ ผูต้รวจการแผน่ดิน        

  หลกันิติธรรม 

Abstract 

Ombudsman is an organisation established under the Constitution with the 

objective to examine the use of state power to prevent maladministration of 

administrative authorities.  The examination of power used can be conducted through 

receiving complaints from citizens who encountered the unfairness. The Ombudsman will 

afterwards conduct fact-finding investigation of failure to perform in compliance with the 

law, performance beyond powers or duties as provided by law, and performance of/or 

omission to perform duties of state officials.  Concurrently, the Ombudsman finds 

resolutions and alleviates a grievance of citizens with the mean to protect public interests.  

Therefore, Ombudsman is an investigation mechanism to support of a fair and rightful 

way of law enforcement that meets the determination of laws.  These, hence, create 

fairness and support the rule of law within the Thai society in a long run. 

Keyword  Ombudsman 

Rule of Law 
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หลกันิติธรรม 

 ค าวา่ “หลกันิติธรรม” มาจากค าในภาษาองักฤษวา่ “The rule of Law” ซ่ึงมีผูใ้ห้ค  าแปลไว้

หลากหลาย อาทิ หลกัพื้นฐานทางกฎหมาย หลกัการปกครองด้วยกฎหมาย หลกัแห่งกฎหมาย หลกั

กฎหมาย กฎของกฎหมาย หลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย หลกัความยติุธรรมตามกฎหมาย หลกัธรรม 

หลกัธรรมแห่งกฎหมายหรือนิติปรัชญา นิติธรรมวนิยั ธรรมะแห่งกฎหมาย นิติสดมภ ์ฯลฯ แต่ค าแปลท่ี

ไดรั้บความนิยมและใชก้นัแพร่หลายโดยทัว่ไปคือค าวา่ หลกันิติธรรม1    

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ค  าแปลของ “นิติธรรม” วา่หมายถึง “หลกั

พื้นฐานแห่งกฎหมาย” ซ่ึงหลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย หมายความรวมถึง การตรากฎหมาย การตีความ

กฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมาย การน ากฎหมายไปปฏิบติั และกระบวนการยุติธรรม จะตอ้งไม่ฝ่าฝืน

หรือขดัหรือแยง้ต่อหลกันิติธรรม โดยหลกันิติธรรมมีลกัษณะส าคญัคือ    

 1. การออกกฎหมายนั้นจะตอ้งเป็นกฎหมายท่ีโดยเจตนารมณ์และโดยลายลกัษณ์อกัษรเพื่อ

ประโยชนส่์วนรวมกบัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ผดุงไวซ่ึ้งความยติุธรรมอยา่งถว้นหนา้  มีความ

เป็นสากลไม่เลือกปฏิบติั  และการออกกฎหมายนั้นจะตอ้งออกโดยสถาบนัท่ีมีอ านาจ  ซ่ึงไดแ้ก่สถาบนั

ท่ีมีตวัแทนของประชาชนท่ีมาจากการเลือกตั้ง       

 2. การบงัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งมีกระบวนการท่ีมีความชอบธรรม  เสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบติั  

มีกลไกท่ีจะถ่วงดุลป้องกนัไม่ใหมี้การลุแก่อ านาจ         

 3. ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายหรือผูน้ ากฎหมายไปใช ้ จะตอ้งมีความรู้ในกฎหมายนั้นๆ อย่างแทจ้ริง  

มิใช่ตีความโดยไม่มีความกระจ่างทั้งในเจตนารมณ์และในลายลกัษณ์อกัษร  นอกจากนั้นจะตอ้งมีจิตใจ

ท่ีเป็นกลาง  มีจริยธรรมแห่งวชิาชีพ เน่ืองจากหากมีการตีความท่ีผดิพลาดหรือมีอคติ  ก็จะท าให้หลกันิติ

ธรรมถูกกระทบได ้         

 4. กระบวนการบงัคบักฎหมายนั้นจะตอ้งมีกระบวนการยุติธรรม (due process of law) ซ่ึง

หมายความว่า  ในกรณีท่ีมีผูล้ะเมิดนั้นจะตอ้งมีกระบวนการสืบสวน  สอบสวน  จบักุม  ฟ้องร้อง  โดย

ต ารวจหรืออยัการ  และตอ้งพิจารณาโดยศาลซ่ึงจะตอ้งมีทนายคอยแกต่้าง  ปลอดจากการข่มขู่คุกคาม  

กระบวนการยุติธรรมเป็นเคร่ืองประกนัหลักนิติธรรม ในส่วนของการบงัคบัใช้กฎหมายส่วนหน่ึง  
                                                           
1

  หลกันิติธรรม ความหมาย สาระส าคญั และผลของการฝ่าฝืน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ก าชยั จงจกัรพนัธ์ ประธาน
คณะอนกุรรมการวิชาการวา่ด้วยหลกันิติธรรมแห่งชาติ 
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ทั้งหลายทั้งปวงดงักล่าวมาน้ีคือส่ิงท่ีเรียกวา่หลกันิติธรรม2     

 ขณะเดียวกันในทางการปกครอง การปกครองโดยหลักนิติธรรมคือ หลักการท่ีว่า บรรดา

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโดยการเลือกตั้ งหรือแต่งตั้ งต้องกระท าการภายใต้กฎหมาย และ

รัฐธรรมนูญ ตอ้งใช้อ านาจภายในขอบเขตซ่ึงกฎหมายก าหนดไวใ้ห้ จะใช้อ านาจเกินกว่าท่ีกฎหมาย

บญัญติัไวไ้ม่ได ้ดงันั้น การปกครองโดยหลกันิติธรรมในนยัท่ีจะใหเ้กิดความเป็นธรรมนั้น จะตอ้งมีการ

ออกกฎหมายท่ีเป็นธรรมดว้ย        

 โดยสรุป “หลกันิติธรรม” จึงหมายถึง หลกัการปกครองโดยกฎหมาย เพื่อก่อให้เกิดความเป็น

ธรรม โดยชอบ ทั้งต่อบุคคลและต่อประโยชน์ส่วนรวม รัฐจึงมีหนา้ท่ีตอ้งปกป้องทั้งผลประโยชน์ของ

ประชาชนและของรัฐ ในกรณีท่ีผลประโยชน์ขดักนั รัฐตอ้งท าให้เกิดดุลยภาพท่ีเป็นธรรม โดยมีกลไก

ของกฎหมายท่ีดีและด าเนินการอยา่งชอบธรรม   

หลกันิติธรรม : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกใน

ประวติัศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยท่ีไดบ้ญัญติัรับรู้ถึงความมีอยู่และความส าคญัของหลกันิติธรรม โดย

เขียนไวใ้นกฎหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรชัดเจน ได้แก่ มาตรา 3 วรรคสองแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 

รวมทั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม นอกจากน้ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวดท่ี 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 3 

แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (6) ได้บัญญติัว่า “รัฐต้องด าเนินการตาม

แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน ดงัต่อไปน้ี (6) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมี

หน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ 

ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผน่ดินเป็นไปตามหลกันิติธรรม” นบัวา่เป็นเร่ือง

ท่ีดี ท าให้ “หลกันิติธรรม” ปรากฏข้ึนในตวับทกฎหมายท่ีจบัตอ้งได ้และอยา่งน้อยท่ีสุดไดป้ระกาศ

ความส าคญัของหลกันิติธรรมไวช้ัดเจนว่า รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ

                                                           
2

  หลกันิติธรรม (the rule of law) และหลกันิติกลวิธี (the rule by law) โดย ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน, ราชบณัฑิต 
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หน่วยงานของรัฐทั้งหลายตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลกันิติธรรม ซ่ึงมีผลโดยปริยายท าให้ทุก

ภาคส่วนตอ้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองอยา่งจริงจงัมากข้ึน 

ความเป็นมาของระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 สถาบนัผูต้รวจการแผน่ดิน หรือ Ombudsman เป็นสถาบนัท่ีริเร่ิมก่อตั้งข้ึนในประเทศสวีเดน

เป็นคร้ังแรก และไดแ้พร่ขยายไปสู่ประเทศฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอรเวย ์และประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป  

และเม่ือปี ค.ศ.1962 ออมบุดสแมนไดแ้พร่กระจายออกไปนอกยโุรป คือ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และ

แคนาดา           

 ค าวา่ Ombudsman  มาจากภาษาสวีดิช  แปลวา่ “ผูแ้ทน” หรือ “ผูรั้บมอบอ านาจในการตรวจ

การ” ในประเทศสวีเดนไดเ้ร่ิมก่อตั้ง Ombudsman เม่ือปี ค.ศ.1713 โดยกษตัริยช์าร์ลท่ี 12 ไดท้รง

แต่งตั้งอยัการสูงสุด  (Supreme Procurator)  ของสวีเดนข้ึนมาคนหน่ึงให้ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการและผูพ้ิพากษา มีอ านาจสอบสวนการร้องเรียนเก่ียวกบัความประพฤติมิชอบ

ของขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีฝ่ายตุลาการซ่ึงในขณะนั้นผูพ้ิพากษามีฐานะเป็นขา้ราชการพิเศษ โดย

เรียกช่ืออยัการสูงสุดน้ีวา่ “เสนาบดียุติธรรม” (Chancellor of Justice หรือ Justitiekanzter) ท า

หนา้ท่ีต่างพระเนตรพระกรรณขององคพ์ระมหากษตัริย ์ในการดูแลความประพฤติมิชอบในวงราชการ

ของฝ่ายบริหาร (Executive Branch) ต่อมาไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญ ค.ศ. 1809 ซ่ึงมีการแบ่งสัดส่วน

อ านาจระหว่างกษตัริยก์บัรัฐสภาอย่างก ้ าก่ึงกนั โดยท่ีกษตัริยท์รงควบคุมอ านาจทางฝ่ายบริหาร ส่วน

รัฐสภาควบคุมอ านาจทางดา้นนิติบญัญติั และมีการเสนอความคิดเร่ืองการมีออมบุดสแมน ข้ึนมาก ากบั

ดูแลการประพฤติมิชอบของข้าราชการ เม่ือประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ได้มีการแต่งตั้งประธาน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นหวัแรงใหญ่ในการคิดคน้สถาบนัออมบุดสแมนให้ด ารงต าแหน่ง 

Justitie ombudsman ของสวเีดนเป็นคนแรก 

ผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศไทย 

 ในอดีตรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยท่ีเก่าแก่และยืนยาวท่ีสุด คือ ระบอบการปกครอง

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์โดยในสมยัพ่อขุนรามค าแหง  “ท่ีปากประตูเมืองจะมีกระด่ิงแขวนไวใ้ห้

ราษฎรท่ีทุกข์ร้อนขอ้งใจมาสั่นกระด่ิง และเม่ือพ่อขุนรามค าแหงผูเ้ป็นเจา้เมืองไดย้ินก็จะเรียกมาถาม 
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และพิจารณาตดัสินหาความชอบธรรมให้” ต่อมาสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงไดเ้ปล่ียนเป็นประเพณี “ตีกลองร้องฎีกา” แทน จากนั้น เม่ือมีประเทศไทยไดก้าร

พฒันาการเมืองการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย ความใกลชิ้ดระหวา่งผูมี้อ  านาจบริหารระดบัสูงกบั

ประชาชนมีความเหินห่างมากข้ึน อีกทั้ง มีความสลบัซบัซ้อนในวิธีปฏิบติัทางการปกครองเพิ่มข้ึน จึง

เกิดแนวความคิดท่ีจะควบคุมฝ่ายบริหารโดยผา่นกลไกพิจารณาตรวจสอบหรือการรับเร่ืองราวร้องทุกข์

ของฝ่ายนิติบญัญติัซ่ึงถือวา่เป็นผูแ้ทนท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมาจากประชาชน    

 ความพยายามในการจดัตั้งผูต้รวจการแผน่ดิน (Ombudsman) ไดเ้กิดข้ึนจากแนวความคิดใน

การตระหนักถึงความส าคญัของระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน และการ

ควบคุมตรวจสอบการท างานของรัฐบาลในสมยัของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั เป็นนายกรัฐมนตรี 

โดยเฉพาะในคราวการเปิดสัมมนาการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพฒันาท่ีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัในเดือนธนัวาคม พ.ศ.2532 เป็นการจุดประกายในการผลกัดนัให้เกิดผูต้รวจการแผน่ดิน 

แมใ้นช่วงแรกของการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2534 จะตดับทบญัญติัท่ีเก่ียวกบั

การจดัตั้งผูต้รวจการแผ่นดินออกไป เน่ืองจากเกรงวา่จะมีปัญหาความซ ้ าซ้อนในการท างานหรือมีการ

กา้วก่ายการท างานของฝ่ายบริหารก็ตาม แต่ต่อมาภายหลงัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็น

ในการจดัตั้งผูต้รวจการแผ่นดิน เน่ืองจากการปฏิบติัหน้าท่ีของผูต้รวจการแผ่นดินประชาชนผูไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อนหรือไดรั้บความไม่เป็นธรรมสามารถเขา้ถึงองคก์รไดง่้าย มีความสะดวก ประหยดั และ

มีความยดืหยุน่มากกวา่การยื่นค าร้องต่อหน่วยงานหรือการยื่นฟ้องต่อศาลซ่ึงตอ้งเสียเวลา เสียค่าใชจ่้าย 

และประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีความรู้สึกไม่อยากเป็นคดีความกนัในศาลหากไม่จ  าเป็น จึงเป็นเหตุผลท่ี

ส าคญัในการจดัตั้งผูต้รวจการแผน่ดินข้ึนมาภายหลงัในมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ.2534 แกไ้ขเพิ่มเติม (คร้ังท่ี 5) พ.ศ.2538       

 เม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 การจดัตั้งระบบ

ผูต้รวจการแผน่ดินจึงประสบความส าเร็จ โดยใชช่ื้อวา่ “ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา” บญัญติัไวใ้น

หมวด 6 รัฐสภา ส่วนท่ี 7 ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา มาตรา 196 – 198 และก าหนดให้มีการตรา

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา เพื่อรองรับและก าหนด

รายละเอียดในการปฏิบติั ซ่ึงรัฐสภาก็ไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ

ดงักล่าว และประกาศใชเ้ป็นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
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พ.ศ. 2542 ข้ึน           

 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก็ยงัคงระบบผูต้รวจการแผ่นดิน

ของรัฐสภาไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 242 – 245 บญัญติัใหเ้ป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญองคก์รหน่ึง

เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐต่อไป พร้อมมอบอ านาจหนา้ท่ีเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญเดิม และ

มีการเปล่ียนแปลงช่ือจาก “ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา” เป็น “ผูต้รวจการแผน่ดิน” 

อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้ ผูต้รวจการแผน่ดิน ท าหนา้ท่ี

สอดส่อง ดูแล และตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงถือเป็น

รูปแบบหน่ึงของการควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี   

 (1) พิจารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงตามค าร้องเรียนในกรณี     

  ก. การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือปฏิบติันอกเหนืออ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ

ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน            

  ข. การปฏิบติัหรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจา้ง ของ

หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผูร้้องเรียนหรือประชาชน โดย ไม่เป็นธรรม ไม่วา่การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ีก็ตาม  

  ค. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบติัหน้าท่ีหรือการปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วย 

กฎหมายขององคก์ร ตามรัฐธรรมนูญและองคก์รในกระบวนการยุติธรรม ทั้งน้ีไม่รวมถึงการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีของศาล          

  ง. กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั         

 (2) ด าเนินการเก่ียวกบัจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐตามท่ี

ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ (มาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280)     

 (3) ติดตาม ประเมินผล และจดัท าขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึง 

ขอ้พิจารณาเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นวา่จ าเป็น    

 (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหน้าท่ีพร้อมขอ้สังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภา
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ผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภาทุกปี ทั้งน้ี ให้ประกาศรายงานดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อ

สาธารณะดว้ย           

 การใช้อ านาจหน้าท่ีตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผูต้รวจการแผ่นดินด าเนินการเม่ือมีการ

ร้องเรียน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูต้รวจการแผ่นดินเห็นวา่การกระท าดงักล่าวมีผลกระทบต่อ ความเสียหาย

ของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ผูต้รวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและ

สอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได ้       

 แมผู้ต้รวจการแผ่นดินจะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหน้าท่ีเพียงตรวจสอบและให้

ความเห็นต่อหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูถู้กร้องเรียน แต่รายงานของผูต้รวจการแผน่ดินท่ีเสนอต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูก้  ากบัดูแลหน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีรัฐนั้นยอ่มก่อให้เกิดความเกรงกลวัและจ าตอ้ง

ปฏิบติัตาม           

 อ านาจหนา้ท่ีเพิ่มเติมประการหน่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

คือ การด าเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดย

ผูต้รวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะหรือการให้ค  าแนะน าในการจดัท าหรือปรับปรุงประมวล

จริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เป็นอ านาจหนา้ท่ีประการ

หน่ึงของผูต้รวจการแผ่นดินท่ีจะต้องด าเนินการและต้องส่งเสริมให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีจิตส านึกในดา้นจริยธรรม และหากพบวา่มีการฝ่าฝืนการปฏิบติัตาม

ประมวลจริยธรรม ผูต้รวจการแผน่ดินมีหนา้ท่ีรายงานการฝ่าฝืนดงักล่าวต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ

สภาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ในแต่ละกรณีได้ทราบ และในกรณีท่ีพบว่าการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตาม

มาตรฐานจริยธรรมมีลกัษณะร้ายแรงจะส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติพิจารณาด าเนินการโดยใหถื้อเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากต าแหน่งได ้และในกรณีท่ีมีลกัษณะ

ร้ายแรงหรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าการด าเนินการของผูรั้บผิดชอบจะไม่มีความเป็นธรรม ผูต้รวจการ

แผน่ดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได ้   

 อ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัของผูต้รวจการแผ่นดินท่ียงัคงไวต้ามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ทั้งฉบบัปี พ.ศ.2540 และฉบบัปี พ.ศ.2550 คือ อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญติัแห่งกฎหมาย หากพบว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึน

ผู ้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ท าการตรวจสอบความชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญได้ และหากพบว่ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีรัฐมีปัญหาเก่ียวกับ

ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ผูต้รวจการแผ่นดินมีอ านาจเสนอเร่ืองเพื่อให้มีการตรวจสอบ

ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่อศาลปกครองไดโ้ดยตรง    

 นอกจากน้ี ผูต้รวจการแผ่นดินยงัมีหน้าท่ีติดตาม ประเมินผล และจดัท าขอ้เสนอแนะในการ

ปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงพิจารณาเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็น และมี

หน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมข้อสั งเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภา

ผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภาทั้งท่ีเป็นรายงานเฉพาะเร่ือง และรายงานประจ าปีซ่ึงจะประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษาและจะเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย 

หลกันิติธรรมกบัแนวทางการด าเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 เม่ือมีปัญหาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือความขัดแยง้ระหว่างรัฐกับ

ประชาชนเกิดข้ึน ประชาชนย่อมมีสิทธิท่ีจะแสวงหาความเป็นธรรมเพื่อเยียวยาแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งหรือ

ความทุกข์ร้อนของตน ช่องทางท่ีประชาชนสามารถใช้สิทธิในการแสวงหาความเป็นธรรมมีหลาย

ช่องทาง เช่น การร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง การร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการของสภา

ผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา การร้องเรียนต่อองคอิ์สระ การฟ้องคดีต่อศาล เป็นตน้   

 ผูต้รวจการแผ่นดินเป็นกลไกหน่ึงในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐท่ีประชาชนสามารถใช้

สิทธิในการแสวงหาความเป็นธรรม ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างไปจากหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนของทาง

ราชการ เน่ืองจากเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไม่ได้สังกดัฝ่ายบริหาร มีส านักงานผูต้รวจการ

แผน่ดินท าหนา้ท่ีสนบัสนุนงานของผูต้รวจการแผ่นดินท่ีมีความเป็นอิสระ มิไดส้ังกดักระทรวง ทบวง 

กรม นอกจากน้ี ผูต้รวจการแผ่นดินยงัมีอ านาจตามกฎหมายในการเชิญบุคคลให้มาช้ีแจงหรือมาให้

ขอ้มูล รวมทั้งการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ/สอบสวนหาขอ้เท็จจริง หากผูใ้ดท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นส่วน

ราชการหรือเอกชนไม่ให้ความร่วมมือหรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ี ผูต้รวจการแผ่นดินสามารถ

ด าเนินคดีต่อบุคคลเหล่านั้นได ้        

 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูต้รวจการแผ่นดินมีการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่ี

เกิดข้ึนดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรม อีกทั้งการร้องเรียนต่อผูต้รวจการแผน่ดินยงัไม่เป็นการตดัสิทธิ

ของประชาชนในการท่ีจะเสนอเร่ืองต่อศาลหรือหน่วยงานอ่ืน จึงท าให้ผูต้รวจการแผน่ดินเป็นกลไกท่ีมี
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ความยดืหยุน่สูงในการช่วยเหลือประชาชน      

 กระบวนการท างานของผูต้รวจการแผน่ดินแตกต่างจากศาลท่ีผลของค าพิพากษาจะมีฝ่ายแพ-้

ชนะ มีการเผชิญหนา้ และมีค่าใชจ่้าย ส่วนผูต้รวจการแผ่นดินมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหามากกว่าการมุ่งช้ี

ความผดิ โดยพยายามสร้างระบบใหป้ระชาชนสามารถร้องเรียนไดส้ะดวก ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และการ

พิจารณาโดยเร็ว เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โปร่งใส และตรวจสอบได ้เช่นเดียวกบัศาล    

 ในชั้นการพิจารณาสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงนั้น ผูต้รวจการแผน่ดินมีอ านาจดงัต่อไปน้ี  

 -  ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินมีหนังสือช้ีแจง

ขอ้เท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบติังาน หรือส่งวตัถุ เอกสาร หลกัฐาน หรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณา        

 -  ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน หรือบุคคลใดมีหนงัสือช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือ

มาใหถ้อ้ยค าหรือส่งวตัถุ เอกสาร หลกัฐาน หรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณา  

 -  ตรวจสถานท่ีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน โดยแจง้ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ี

ทราบล่วงหนา้ในเวลาอนัควร          

 อย่างไรก็ดี เม่ือผูต้รวจการแผ่นดินสอบสวนเสร็จและมีค าวินิจฉัย ผูต้รวจการแผ่นดินไม่มี

อ านาจสั่งการบุคคลหรือหน่วยงาน แต่สามารถมีความเห็นหรือขอ้เสนอแนะให้บุคคลหรือหน่วยงาน

ด าเนินการต่อไป ซ่ึงกระบวนการขั้นตอนการท างานตามอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจการแผน่ดินหลงัจากมี

ขอ้สรุปจากการสอบสวน เป็นดงัน้ี        

 1. หากผลการสอบสวนพบว่า เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐมิได้มีการกระท าผิดตามข้อ

ร้องเรียน ผูต้รวจการแผ่นดินจะยุติเร่ืองและแจง้ให้ผูร้้องเรียนทราบพร้อมเหตุผลค าอธิบาย แต่ยงัเปิด

โอกาสให้ผูร้้องเรียนไดโ้ตแ้ยง้ค าวินิจฉัยของผูต้รวจการแผ่นดินได ้หากมีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงใหม่ 

ผูต้รวจการแผน่ดินก็พร้อมท่ีจะพิจารณาใหม่อีกคร้ังหน่ึง      

 2. หากปรากฏว่า ถึงแมเ้จา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐกระท าถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ก็ตาม 

แต่ด้วยเหตุแห่งความล้าสมยัของกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท าให้เจ้าหน้าท่ีตอ้งด าเนินการไป

ตามนั้นและ/หรือเป็นโอกาสให้เจา้หนา้ท่ีสามารถใชดุ้ลพินิจไปในทางท่ีท าให้เกิดการเลือกปฏิบติัและ

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนหรือผูร้้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เสมอกัน 
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ผูต้รวจการแผน่ดินก็จะมีขอ้เสนอแนะไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข

เพิ่มเติมกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือกฎหมายให้มีความทนัสมยัเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ หาก

เร่ืองดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรี ผูต้รวจการแผน่ดินจะรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

หรือพิจารณาต่อไปดว้ย          

 3. หากผลการสอบสวนพบวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีการกระท าผิดจริงตามค าร้องเรียน ผูต้รวจการ

แผน่ดินจะไม่มีอ านาจลงโทษเอง แต่สามารถมีความเห็นและขอ้เสนอแนะไปยงัหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน

ใหท้ าการแกไ้ขปรับปรุงและเยยีวยาความทุกขร้์อนใหแ้ก่ผูร้้องเรียน     

 4. ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบติัตามความเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการแผน่ดิน

เร่ืองใดในเวลาอนัควร ผูต้รวจการแผ่นดินอาจส่งเร่ืองดงักล่าวไปยงัรัฐมนตรีท่ีควบคุมหรือก ากบัดูแล

หน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้สั่งการตามควรแก่กรณี และหากรัฐมนตรียงัเพิกเฉย ผูต้รวจการแผ่นดินก็

สามารถส่งเร่ืองใหน้ายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไปได ้      

 5. เม่ือระยะเวลาได้ล่วงเลยไปพอสมควรแล้ว แต่ยงัไม่มีการปฏิบัติตามความเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะโดยไม่มีเหตุอนัควร และเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญั หรือเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ 

หรือเ ก่ียวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ผู ้ตรวจการแผ่นดินอาจท ารายงานเร่ืองนั้ นเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา เป็นกรณีเร่งด่วน และเปิดเผยรายงานให้ประชาชนไดรั้บ

ทราบโดยผา่นส่ือต่าง ๆ  

ตัวอย่างเร่ืองร้องเรียนทีผู้่ตรวจการแผ่นดินได้ใช้หลกันิติธรรมในการด าเนินงาน 

เร่ืองร้องเรียนที่ 1  การบงัคบัใช้กฎหมายจราจรแก่ผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีไม่ไดติ้ดแผ่นป้ายทะเบียน 

เน่ืองจากแผน่ป้ายทะเบียนสูญหายและอยูร่ะหวา่งด าเนินการขอมีแผน่ป้ายทะเบียนใหม่ 

 สรุปประเด็น          

 ผูร้้องเรียนไดข้บัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละท าแผน่ป้ายทะเบียนหลุดไป จึงไดไ้ปแจง้ความ และแจง้

ใหบ้ริษทัท่ีผูร้้องเรียนเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตท์ราบ เพื่อขอมีแผน่ป้ายทะเบียนใหม่ ต่อมาในระหวา่งท่ีรอ

แผน่ป้ายทะเบียนใหม่นั้น ผูร้้องเรียนไดข้บัข่ีรถจกัรยายนตค์นัดงักล่าวโดยไม่มีแผน่ป้ายทะเบียน จึงถูก

เจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรออกใบสั่งขอ้หาขบัข่ีรถจกัรยานยนตโ์ดยไม่ติดแผน่ป้ายทะเบียน ซ่ึงผูร้้องเรียน

ได้ช้ีแจงให้เจา้หน้าท่ีต ารวจฟังแล้วว่าได้ท าแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายและมีการแจง้ความกบัสถานี
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ต ารวจไวแ้ล้ว แต่เจ้าหน้าท่ีต ารวจกลบัไม่พิจารณาเอกสารหลักฐานดังกล่าวและออกใบสั่งและยึด

ใบอนุญาตขบัข่ีของผูร้้องเรียน ผูร้้องเรียนเห็นวา่การปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต ารวจก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรม จึงร้องเรียนมายงัผูต้รวจการแผน่ดิน      

 ผลการพจิารณา         

 ผูต้รวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีสอบถามข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจกับ 

ผูร้้องเรียนเก่ียวกบัพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ท่ีบญัญติัวา่ “ห้ามมิให้ผูใ้ดน ารถท่ี

มิไดติ้ดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเคร่ืองหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจ ารถตามกฎหมายว่าดว้ย

รถยนต ์กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง กฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน กฎหมายวา่ดว้ยรถลากหรือกฎหมายวา่ดว้ย

รถจา้ง มาใชใ้นทางเดินรถ” การท่ีผูร้้องเรียนขบัข่ีรถท่ีมิไดติ้ดแผน่ป้ายทะเบียนถือเป็นการฝ่าฝืนขอ้ห้าม

ตามกฎหมายดังกล่าว ดังนั้ น  การท่ี เจ้าหน้า ท่ีต ารวจออกใบสั่ งให้แก่ผู ้ร้อง เ รียนข้อหาขับ ข่ี

รถจกัรยานยนตโ์ดยไม่ติดแผน่ป้ายทะเบียน จึงเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายแลว้  

 อย่างไรก็ดี ผูต้รวจการแผ่นดินพิจารณาเห็นวา่ กรณีการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเน่ืองจากแผ่น

ป้ายทะเบียนสูญหายในขณะท่ีได้ด าเนินการยื่นค าขอมีแผ่นป้ายทะเบียนและอยู่ระหว่างรอแผ่นป้าย

ทะเบียนใหม่ซ่ึงตอ้งใช้เวลาด าเนินการระยะหน่ึง การบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้หน้าท่ีต ารวจในกรณี

ดงักล่าวได้สร้างภาระและเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนผูข้บัข่ียานพาหนะ ดงันั้น เพื่อ

ประโยชน์ในการบงัคบัใช้กฎหมายของหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน จึงเสนอแนะให้ส านกังานต ารวจแห่งชาติพิจารณา

แนวทางการบงัคบัใช้กฎหมายจราจรส าหรับกรณีท่ีผูข้ ับข่ีได้ยื่นค าขอและอยู่ระหว่างรอแผ่นป้าย

ทะเบียนใหม่ โดยให้พิจารณาเอกสารการขอมีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ดังกล่าวเพื่อประกอบการใช้

ดุลพินิจในการบงัคบัการให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร

ดว้ย           

 ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ       

 ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดมี้หนงัสือแจง้ผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการ

แผ่นดิน สรุปว่า กองกฎหมาย ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แจง้เวียนให้

หน่วยงานในสังกดั และแจง้เจา้หน้าท่ีต ารวจเพื่อทราบและถือปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการ

แผน่ดินแลว้ 
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เร่ืองร้องเรียนที่ 2  การก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเลียบแนวคลองก่อให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเรือน

ประชาชนท่ีอาศยัอยูริ่มคลอง        

 สรุปประเด็น         

 ผูร้้องเรียนและคณะปลูกสร้างบา้นเรือนบริเวณพื้นท่ีริมคลองแห่งหน่ึงโดยมีกรมธนารักษเ์ป็น

เจา้ของพื้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจาการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแนวคลอง ซ่ึงเป็นการ

ขยายความกวา้งของคลองใหไ้ด ้26.00 เมตร ตามแบบท่ีก าหนด และหากด าเนินการตามแบบดงักล่าวจะ

ส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศยัอยูริ่มคลองประมาณ 250 ครัวเรือน ตอ้งร้ือบา้นและไม่มีท่ีอยูอ่าศยั จึงขอให้

ก่อสร้างเข่ือนริมคลองท่ีมีขนาดความกวา้งน้อยกว่า 26.00 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ 

ผูร้้องเรียนและคณะ         

 ผลการพจิารณา ผูต้รวจการแผน่ดินมอบหมายเจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง พบวา่ มี

ประชาชนจ านวนมากท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเข่ือนรวมตวักนัคดัคา้นการก่อสร้างเข่ือน 

โดยยอมใหห้น่วยงานก่อสร้างเข่ือนไดใ้นขนาดความกวา้ง 18.00 เมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บ

ผลกระทบนอ้ยท่ีสุด หากหน่วยงานไม่ยนิยอมตามท่ีร้องขอ ก็จะไม่ยนิยอมใหมี้การก่อสร้างเข่ือนต่อไป 

 หลงัจากนั้น ไดมี้การประชุมหารือร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบขอ้มูลโครงการ

และผลกระทบ เห็นควรชะลอการก่อสร้างเข่ือนในส่วนท่ีจะตอ้งมีการร้ือถอนบา้นเรือนประชาชน แต่

ใหด้ าเนินการในส่วนอ่ืนท่ีสามารถด าเนินการก่อสร้างไดไ้ปก่อน      

 ต่อมา เจา้หนา้ท่ีส านกังานผูต้รวจการแผน่ดินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้อกส ารวจและรังวดั

พื้นท่ีตามแนวชายคลองร่วมกบัคณะผูร้้องเรียน ณ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเข่ือน ผลการส ารวจพบว่า ถา้

ก่อสร้างเข่ือนซ่ึงมีความกวา้งลดลงจาก 26.00 เมตร ตามแบบเดิมเหลือเพียง 22.00 เมตร บา้นของ

ประชาชนริมคลองส่วนใหญ่ไม่ตอ้งร้ือยา้ย หรือหากมีการร้ือถอนบา้นเรือนก็เฉพาะแต่เพียงบางส่วน ตวั

บา้นและโครงสร้างหลกัไม่ไดรั้บผลกระทบหรือเสียหายมาก ประชาชนยงัสามารถอยูอ่าศยัต่อไปได ้แต่

ผูร้้องเรียนและคณะยงัคงยนืยนัแนวการก่อสร้างเข่ือน 18.00 หรือ 20.00 เมตร เน่ืองจากยงัคงมีคณะของ

ผูร้้องเรียนบางส่วนไดรั้บผลกระทบ จึงไดมี้การจดัประชุมร่วมกบัผูร้้องเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

อีกหลายคร้ังเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใหก้ารก่อสร้างเข่ือนตามโครงการสามารถด าเนินการต่อไปได้

โดยประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมคลองไดรั้บความเดือดร้อนนอ้ยท่ีสุด เป็นการเจรจาไกล่เกล่ียตามแนวทาง

สันติวธีิ ซ่ึงไดผ้ลสรุปวา่ มีการจดัท าแผนผงัแสดงแนวเขตก่อสร้างตามท่ีกรมธนารักษก์ าหนดและแนว
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เขตท่ีจะเปล่ียนแปลงความกวา้งของเข่ือน 22.00 เมตร เม่ือก่อสร้างเข่ือนเสร็จจะมีความกวา้งตลอดแนว

คลองทั้งสองฝ่ังขนานกนัในความกวา้งท่ีไม่เท่ากนั ระยะความกวา้งมากท่ีสุดเท่ากบั 32.15 เมตร เป็นท่ี

ยอมรับไดข้องทั้งผูร้้องเรียนและหน่วยงานเจา้ของโครงการ     

 อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการร้องเรียนในลกัษณะดงักล่าวเกิดข้ึนอีก หากมีการก่อสร้าง

เข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีอ่ืนอีก ผูต้รวจการแผน่ดินไดข้องให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ

ดงัน้ี           

 1. ให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบัประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมคลอง

เก่ียวกบัโครงการก่อสร้าง วตัถุประสงค ์และประโยชน์ในการก่อสร้างเข่ือนริมคลอง อ านาจหนา้ท่ีการ

ปฏิบติัตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนผลกระทบท่ีประชาชนจะไดจ้ากากรก่อสร้างเข่ือน 

เพื่อท่ีประชาชนจะได้มีความเขา้ใจท่ีดีต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรัฐ ท าให้การก่อสร้างเข่ือน

สามารถด าเนินการต่อไปได ้เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม     

 2. การท่ีหน่วยงานมีโครงการก่อสร้างเข่ือนริมคลองเพื่อระบายน ้ า ในหลายจุดส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนจ านวนมากท่ีสร้างบา้นพกัอาศยัในพื้นท่ีบริเวณริมคลองโดยไม่มีกรรมสิทธ์ิและส่วนใหญ่

เป็นประชาชนท่ีมีฐานะยากจนมีภาระตอ้งรับผิดชอบ การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนน้ีเป็นการแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองร้องเรียนในเบ้ืองตน้ เพื่อให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมคลองได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดโดย

ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั และท าให้โครงการก่อสร้างสามารถด าเนินการต่อไปได ้จึง

ขอให้หน่วยงานพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาประชาชนบุกรุกพื้นท่ีสร้างบา้นพกัอาศยัโดยไม่มี

กรรมสิทธ์ิระยะยาว เช่น การจดัท าโครงการบา้นพกัอาศยัให้กบัประชาชนเพื่อรองรับประชาชนท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากโครงการ ค านึงถึงภาระการผอ่นช าระของประชาชนท่ีสามารถเป็นไปได ้เม่ือเทียบกบั

รายไดท่ี้มีอยูป่ระกอบดว้ย โดยมีหน่วยงานภาครัฐท าหนา้ท่ีประสานงานและก ากบัดูแลต่อไป 

เร่ืองร้องเรียนที ่3  การออกใบสั่งโดยใชดุ้ลพินิจก าหนดโทษไม่เหมาะสมกบัความผดิ   

 สรุปประเด็น         

 ผูร้้องเรียนขอให้ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ผูต้รวจการแผ่นดินในขณะนั้น) ตรวจสอบ

กรณีเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรออกใบสั่งให้ผูร้้องเรียนเสียค่าปรับทั้ ง ๆ ท่ีมิได้กระท าความผิด โดย 

ผูร้้องเรียนขบัรถกระบะบรรทุกกระถางตน้ไม ้ไดถู้กเจา้หนา้ท่ีต ารวจเรียกให้จอดและตรวจคน้รถ และ

แจง้ว่าผูร้้องเรียนใช้รถยนต์ผิดประเภท โดยเอารถยนต์นัง่ส่วนบุคคลมาบรรทุกของโดยไม่มีผา้คลุม 
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รถยนต์ของผูร้้องเรียนจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจึงน ามาใช้บรรทุกของไม่ได้ จึงให ้

ผูร้้องเรียนไปเสียค่าปรับท่ีสถานีต ารวจ        

 ผลการพจิารณา ผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า 

เจา้หน้าท่ีต ารวจจราจรออกใบสั่งเน่ืองจากผูร้้องเรียนกระท าผิดฐาน “ไม่จดัให้มีส่ิงป้องกนัส่ิงของตก

หล่น” ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มิใช่จากการกระท าผิดฐาน “ใชร้ถยนตผ์ิดประเภท” 

ตามท่ีผูร้้องเรียนเขา้ใจ ผูร้้องเรียนจึงตอ้งเสียค่าปรับตามสั่งจากการกระท าผิดดงักล่าว โดยท่ีเจา้หน้าท่ี

ต ารวจได้ใช้อ านาจหน้าท่ีตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในการก าหนด

มาตรการลงโทษผูข้บัข่ีท่ีกระท าความผิด ซ่ึงเจา้หน้าท่ีต ารวจควรมีดุลพินิจท่ีจะใช้มาตรการว่ากล่าว

ตกัเตือนผูข้บัข่ี แทนการออกใบสั่งให้ผูข้ ับข่ีเสียค่าปรับ เน่ืองจากผูร้้องเรียนกระท าความผิดเพียง

เล็กนอ้ย เม่ือพิจารณาจากส่ิงของท่ีผูร้้องเรียนบรรทุกมิไดเ้ป็นส่ิงของท่ีอาจปลิวหรือตกหล่นอนัอาจท า

ใหท้างสกปรกเปรอะเป้ือนหรือก่อใหเ้กิดเหตุอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นโดยง่าย   

 ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาจึงเสนอแนะให้กองบงัคบัการต ารวจจราจรว่า การพิจารณา

ก าหนดแนวทางการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรในการออกใบสั่งให้ผูข้บัข่ีท่ีกระท าความผิด

ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้ค  านึงถึงความเหมาะสมและขอ้เท็จจริงในแต่ละเร่ือง 

เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูข้บัข่ี ตลอดจนเกิดความเขา้ใจอนัดีต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร และป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าท่ีของ

เจา้หนา้ท่ีต ารวจในลกัษณะดงักล่าวอีก        

 ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ       

 กองบงัคบัการต ารวจจราจรมีหนงัสือแจง้วา่ ไดส้ั่งการให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นก าชบัการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ใชดุ้ลพินิจในการจบักุมผูก้ระท าผิด โดยค านึงถึงความเหมาะสม

แก่กรณีในการจบักุมไปส่วนหน่ึงตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภาไดมี้ขอ้เสนอแนะแลว้ 

เร่ืองร้องเรียนที่ 4  ขอให้แกไ้ขพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง พ.ศ. 

2542 เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีพิพาทเก่ียวกบัการท าละเมิดหรือความรับผิดอยา่งอ่ืนของ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  หรือคดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง ให้มีการฟ้อง

คดีแบบอนาถาได ้         
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 สรุปประเด็น         

 ผูร้้องเรียนขอใหผู้ต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา (ผูต้รวจการแผน่ดินในขณะนั้น) พิจารณาเสนอ

แก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง พ.ศ. 2542  เก่ียวกับ

ค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นฟ้องคดีเก่ียวกบัการละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง

ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือคดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง ท่ีจะตอ้งมีค่าธรรมเนียมศาล

ในอตัราท่ีก าหนด ซ่ึงท าใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมศาล

ได ้จึงขอให้แกไ้ขกฎระเบียบให้มีการฟ้องคดีอยา่งอนาถาไดห้รือหากจะเก็บค่าธรรมเนียมศาลก็น่าจะ

เก็บภายหลงัจากผูฟ้้องชนะคดีแลว้ 

 ผลการพจิารณา         

 ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภาพิจารณาสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ก่อนมีการจดัตั้งศาล

ปกครอง การฟ้องคดีทางปกครองจะตอ้งยื่นฟ้องคดีต่อศาลชั้นตน้ท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษา โดยท่ี

คู่ความคนใดยากจนไม่มีทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะเสียค่าธรรมเนียมศาลก็สามารถ ขออนุญาตด าเนินคดี

เป็นคดีอนาถาได้ แต่เม่ือไดจ้ดัตั้งศาลปกครอง การฟ้องคดีทางปกครองจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศาล

เช่นเดียวกบัคดีแพ่งทัว่ไป ในอตัราร้อยละ 2.5  ของทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยไม่เปิด

โอกาสใหค้นยากจนยื่นฟ้องเป็นคดีอนาถา  จึงเห็นวา่น่าจะไม่เป็นธรรมต่อผูย้ื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ท่ีมีการปฏิบติัแตกต่างจากศาลยุติธรรม และสมควรท่ีจะมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจึงได้

ส่งเร่ืองดงักล่าวใหป้ระธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณาต่อไป    

 ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ       

 ศาลปกครองได้รับเร่ืองดังกล่าวพิจารณาแล้ว และแจ้งให้ผูต้รวจการแผ่นดินทราบว่าได้

ตระหนกัถึงความเดือดร้อนของประชาชนในประเด็นดงักล่าว และจะรวบรวมสภาพความรุนแรงของ

ปัญหาเพื่อเป็นขอ้มูลใช้พิจารณาเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไขพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง ฯ 

ต่อไป ซ่ึงจะครอบคลุมทุกเร่ืองเพื่อใหก้ฎหมายน้ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด 
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บทสรุป 

 ดว้ยรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้ผูต้รวจการแผ่นดินเป็นกลไกในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบ

การใช้อ านาจรัฐของฝ่ายบริหารให้อยู่ในครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 

เป็นการใชอ้  านาจในการบริหารราชการแผน่ดินเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมโดยไม่เลือกปฏิบติั 

ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยปราศจากบทบญัญติัของกฎหมายท่ีไดใ้ห้อ านาจ

ไว ้ดงันั้น จึงบญัญติัให้ผูต้รวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงตามค าร้องเรียนของประชาชนในกรณีท่ีไดรั้บความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น

ธรรมจากการปฏิบติัหรือละเลยไม่ปฏิบติั หรือการปฏิบติันอกเหนืออ านาจหนา้ท่ีหรือไม่เป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนดของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เพื่ออ านวยความเป็นธรรมให้กับ

ประชาชน ซ่ึงผูต้รวจการแผน่ดินมีแนวทางการด าเนินงานโดยยึดหลกัความเป็นธรรมตามกฎหมายและ

ความเป็นธรรมตามความเป็นจริงประกอบกนั ในกรณีท่ีพบขอ้เท็จจริงวา่ ปัญหาความเดือดร้อนเป็นผล

มาจากเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีมีการร้องเรียนจริง ผูต้รวจการแผ่นดินก็จะไดมี้ความเห็น

และขอ้เสนอแนะไปยงัหน่วยงานดงักล่าวเพื่อพิจารณาด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินการหรือการ

ให้บริการประชาชนให้มีความถูกตอ้ง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกันิติธรรมและ

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หากกรณีใดแมว้่าจะเป็นการด าเนินการถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่

กฎหมายนั้นไม่เป็นธรรม หรือสร้างความเสียหายให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ผูต้รวจการ

แผ่นดินก็จะท าความเห็นพร้อมด้วยขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

พิจารณาด าเนินการต่อไป หรือต่อรัฐสภาเพื่อแกไ้ขกฎหมายให้เป็นธรรมมากข้ึน เพื่อเป็นการแกไ้ขและ

ป้องกนัปัญหาลกัษณะเดียวกนัน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนอีกในอนาคตนอกจากน้ี หากกรณีท่ีผูต้รวจการแผ่นดิน

พบว่า ความไม่เป็นธรรมตามค าร้องเรียนมีมูลเหตุมาจากบทบญัญติัของกฎหมายท่ีมีความล้าสมยั 

ผูต้รวจการแผน่ดินอาจมีความเห็นหรือขอ้เสนอแนะไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการแกไ้ขปรับปรุง

หรือแกไ้ขเพิ่มเติมตวับทกฎหมายท่ีเป็นปัญหานั้นได ้หรือในกรณีท่ีพบวา่ บทบญัญติัของกฎหมายหรือ

การกระท าใดท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายหรือความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญก็สามารถเสนอ

เร่ืองพร้อมความเห็นไปยงัศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยปัญหาขอ้กฎหมาย

ดงักล่าวใหเ้กิดความชดัเจนและมีผลบงัคบัไดด้ว้ยเช่นกนั 
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 จากตวัอยา่งเร่ืองร้องเรียนท่ีปรากฏขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การด าเนินงานของผูต้รวจการแผ่นดิน 

เพื่อพิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริงและแกไ้ขเยียวยาความทุกขร้์อนของประชาชน ผูต้รวจการแผน่ดิน

ไดย้ดึหลกัความเป็นธรรมบนพื้นฐานของความเป็นจริงของ มีการรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายไม่วา่จะ

เป็นฝ่ายผูร้้องเรียนหรือฝ่ายผูถู้กร้องเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความถูกต้อง ความเหมาะสม 

ความชอบธรรม และตรงกบัสภาพความเป็นจริงเป็นส าคญั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรมตามท่ี

ไดก้ล่าวมาแลว้ 

 ทั้งน้ี ผูต้รวจการแผ่นดินมีความมุ่งหวงัท่ีจะปฏิบติัภารกิจเพื่อยกระดับการบริหารราชการ

แผ่นดินของประเทศให้สอดคลอ้งตามหลกันิติธรรมและหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อให้

หน่วยงานของรัฐในทุกระดบัสามารถด าเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนดว้ยความ

เป็นธรรม โดยยึดหลักสันติวิธีและประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างรัฐกับ

ประชาชน และการใหบ้ริการแก่ประชาชนผูร้้องเรียนดว้ยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย เพื่อใหผู้ต้รวจการแผน่ดินเป็นองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชนในการเป็นท่ีพึ่งของ

ประชาชนเม่ือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
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