๑

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
ความเป็นมา
หน้าที่ประการหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๓๐ (๓) บัญญัติไว้คือ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมี หน้าที่และอานาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึง
การที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๓) สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ จึงมี
หน้าที่ในการดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕หน้าที่ของรัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสานักตรวจสอบหน้าที่
ของรัฐใช้อ้างอิงประกอบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐมีแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือฉบับนี้ เกิดจากการคิด
วิเ คราะห์ การก าหนดขั้น ตอนรายละเอี ย ดของการปฏิบั ติ งาน เพื่ อ ให้ ผู้ ปฏิ บั ติง านสามารถทางานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและกระบวนการต่างๆ ของสานัก ให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้การปฏิบั ติงานของสานัก ตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ได้มาตรฐาน มีประสิ ทธิภาพสอดคล้องกั บ
เป้าหมายที่วางไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐมีคมู่ ือการปฏิบัติงาน ใช้อ้างอิงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และช่วยลดความ
ผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการกาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ในการ
ตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ การจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะส่งไปยังคณะรัฐมนตรี การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี

๒

นิยามศัพท์
“การตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง การติดตามและประเมินผล การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐
“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ใช้อานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อานาจทางปกครองหรือให้ดาเนินกิจการทางปกครองด้วย
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะทางปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และ
บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองหรือได้ดาเนินกิจการทางปกครอง
ด้วย
“การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใช้แสดง
สถานะเพื่ อ สนั บ สนุ น การตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และการรายงานผลการปฏิ บั ติ ตามบทบั ญญั ติ ของ
รัฐธรรมนูญฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐทั้งระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว (แผนงาน โครงการ กิจกรรม กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ) โดยสามารถแสดงผลใน
ลักษณะแผนผัง ขั้นตอน พร้อมรายละเอียดประกอบ สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลการดาเนินการตามหน้าที่ของ
รัฐ ในลักษณะ จานวน สถิติ กราฟ และรายงาน ระบบสามารถเปิดให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมระบบได้
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

๓

บทบาท
๑. หน้า ที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้กาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่ ประกอบด้วย
มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าทีแ่ ละอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
คาสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือ
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น
(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ
(๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป
ในการดาเนินการตาม (๑) (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการต่อไป
มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) บทบั ญ ญัติแ ห่ ง กฎหมายใดมีปัญ หาเกี่ย วกั บความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนู ญ ให้ เสนอเรื่อ งพร้อมด้ว ย
ความเห็ น ต่อศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และให้ ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

๔

๒. หน้ า ที่ แ ละอ านาจของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าทีแ่ ละอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
คาสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือ
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น
(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อ งครบถ้วนตามหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
(๔) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามวรรคหนึ่ง ต้องมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนและให้คาแนะนา
เพื่อให้การปฏิบั ติห น้ าที่ของรั ฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ ขจัดความเหลื่อมล้ า อานวย
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
รวมทั้งขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน
ในการดาเนินการตาม (๑) (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการต่อไป และเพื่อขจัดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกันหารือและวางหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินการต่อไปด้วย
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน อาจเนอเรื่องต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) บทบั ญ ญัติแ ห่ ง กฎหมายใดมีปัญ หาเกี่ย วกั บความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนู ญ ให้ เสนอเรื่อ งพร้อมด้ว ย
ความเห็ น ต่อศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และให้ ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

๕

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอัน
เนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรับมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะ
รายงานให้รัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้
มาตรา ๓๙ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทารายงานประจาปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาแถลงรายงานประจาปีต่อ
รัฐสภาด้วย
ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรายงานให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา หรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง เพราะเป็นกรณีเร่งด่วนหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน
การจัดทารายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กระทาเป็นการสรุปมิให้ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผย
ความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จาเป็น
โครงสร้างสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระเบี ย บผู้ ตรวจการแผ่ น ดิน ว่าด้ว ยการจัดแบ่งส่ ว นงานและขอบเขตหน้าที่ของส่ ว นงานในส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓ ก หน้า ๒๒ – ๓๒
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ให้แบ่งส่วนงานในสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๑) สานักบริหารกลาง
(๒) สานักบริหารการคลัง
(๓) สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
(๔) สานักนโยบายและแผน
(๕) สานักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
(๖) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) สานักกฎหมายและคดี
(๘) สานักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
(๙) สานักสอบสวน ๑
(๑๐) สานักสอบสวน ๒
(๑๑) สานักสอบสวน ๓
(๑๒) สานักสอบสวน ๔

๖

(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)

สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
สานักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
สานักวิเทศสัมพันธ์
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน

อานาจหน้าที่ของสานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
สานั กตรวจสอบหน้าที่ของรั ฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและพิจารณาเสนอ
ความเห็นเพื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐโดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอแนะนโยบายและแผนปฏิบัติการประจาปีด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง จัดทารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อ มความเห็น
และข้อเสนอเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
(๓) กาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูก ต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ
(๔) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับหมอบหมาย

๗

แผนผังขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ (Flowchart)
สานักตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้ องเรียน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
Own motion
สานักตรวจสอบ
หน้าที่ของรัฐ

สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
แสวงหาข้อเท็จจริง
ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล

พิจารณา ตรวจสอบ
ติดตาม ศึกษาวิจัย
ประเมินผล และ
จัดทาข้อเสนอแนะ
(ในกรณีจาเป็น)

ลงพื้นที่ /หาข้อมูล /รับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐด้านต่างๆ

สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
วิเคราะห์และสรุปผล

จัดทารายงานและข้อเสนอแนะ
เสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
รั บ ทราบข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ก่ อ นส่ ง
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี (ในกรณีที่
จาเป็น)

ส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี

๘

ลักษณะงานและวิธีการปฏิบัติงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนด หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ให้ “รัฐมีหน้าที่
ต่อประชาชน” เพื่อให้รัฐต้องดาเนินการในเรื่องที่กาหนดให้แก่ประชาชน “ทุกคน” หรือ “ทุกชุมชน” เป็นการ
ทั่วไป โดยที่ประชาชนแต่ละคนหรือแต่ละชุมชน “ไม่ต้องใช้สิทธิร้องขอ” ต่อไป ถ้ารัฐไม่กระทาตามหน้าที่ก็จะเป็น
กรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือ ถ้ากระทาหน้าที่ไม่ดี ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตามและเร่งรัดให้
รัฐดาเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นได้ หน้าที่
ของรัฐมีดังนี้
๑. รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่
ประเทศไทยมีสิทธิ อธิปไตย ความมั่นคงแห่งชาติ และความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน
๒. รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด
๓. รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมื อกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และในการศึกษาทุกระดับนั้น รัฐต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ และให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลน ทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
๔. รัฐ ต้องดาเนินการให้ ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์ สู งสุด รวมทั้งต้องพัฒ นาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๕. รัฐต้องจัดหรือดาเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงตาม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกิน
สมควร
๖. รัฐต้องอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อัน
ดีงามของท้องถิ่น และของชาติ และต้องจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
๗. รัฐต้องคุ้มครองและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ร่วมกับประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

๙

และต้องระมัดระวัง ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด
ในการดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ ผู้ใดดาเนินการ อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามั ย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่ งแวดล้อม
อย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและสุ ขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน (EHIA) และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่
เกี่ยวข้องก่อน และต้องนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการหรืออนุญาตด้วย ถ้ามี ผลกระทบเกิดขึ้น รัฐต้อง
เยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้ รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่
ชักช้า
๘. รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของราชการที่มิใช่ข้อมู ลเกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารที่ว่านั้นได้โดยสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้โดยตรงอันจะ
เป็นประโยชน์ในการป้องกันและระงับยับยั้งการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๙. รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรของดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้
ให้เกิดประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ โทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์ อื่นใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของ
ประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมี ส่วนได้ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย
๑๐. รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเพราะประชาชนทุกคนเป็นผู้บริโภค
๑๑. รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณฟุ่มเฟือยอย่างที่
ผ่าน ๆ มา ไม่สร้างภาระรุงรังหนักหนาสาหัสแก่ลูกหลานในอนาคต และมีระบบภาษีที่เป็นธรรม
๑๒. รัฐต้องใช้มาตรการและกลไกเพื่อขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทุกรูปแบบ และจัด
ให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่ อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ มิชอบดังกล่าวอย่างเข้ม งวด
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส
โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบงานภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและ
พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถกู ต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

๑๐

การปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานทุกตาแหน่ง จะปฏิบัติงานเหมือนกันโดยมี
การแบ่งส่วนงานภายในสานัก งานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐเป็นการติดตามและตรวจสอบการที่หน่วยงาน
ของรั ฐ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ หมวด ๕ หน้ า ที่ ข องรั ฐ โดยมี ก าร
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. การกาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
๑.๑ การประสานงาน
การประสานงานกับหน่ วยงานของรัฐ ที่มีห น้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ ฯ
หมวด ๕ หน้ า ที่ของรั ฐ เพื่ อทาความเข้ าใจหน้ าที่และอานาจของผู้ ตรวจการแผ่ นดินในการตรวจสอบหน้า ที่
ของรัฐ ชี้แจงมาตรการ หลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และขอความร่วมมือ
หน่วยงานของรัฐในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อติดต่อประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด
๑.๒ การจัดทาฐานข้อมูล
การจัดทาฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ สานักจะดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ นามาเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศการตรวจสอบหน้าที่ของ
รัฐ ต่อไป

๑๑

แผนผังการจัดทาฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

ด าเนิ น การรวบรวมประเด็ น ที่
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หมวด
๕ หน้าที่ของรัฐ

ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล การ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
หมวด ๕ หน้ า ที่ ข องรั ฐ จากแผนการ
ปฏิ บั ติ ง าน ขอ ง หน่ ว ยง าน ข อง รั ฐ
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม กาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ )

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

๑๒

๒. การตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
ภารกิจด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ นั้น เป็นงานที่ต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ข องรั ฐ ให้ ถูก ต้ อ ง ครบถ้ว น มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ลตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ดังนั้นการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ จึงมี
ขั้นตอนดังนี้
๒.๑ การส่งหนังสือสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
การส่งหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอให้หน่วยงานของรัฐส่ง แผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน หรื อโครงการ ที่ต้องปฏิบั ติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน หรือโครงการ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
๒.๒ การบันทึกข้อมูลการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
ในระยะเริ่มแรกยังไม่มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของรัฐ สานักจะ
ดาเนิ น การรวบรวมและประมวลผลข้อ มูล ที่ได้ รับ รายงานจากหน่ว ยงานของรัฐ จัด ทาเป็น ฐานข้ อมูล เพื่ อใช้
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ในระยะถัดไป สานักจะดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หมวด
๕ หน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขปรับปรุงและการเรียกดูข้อมูลมี
ความสะดวกรวดเร็ว โดยระบบข้อมูลสารสนเทศการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
(๑) หน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถกรอกข้ อ มู ล การรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และส่งมายังสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทาง
ระบบข้อมูลสารสนเทศการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
(๒) ระบบข้อมูล สารสนเทศการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ สามารถสื บค้นและแสดงข้อมูล ใน
ลักษณะจานวนรวม สถิติ แผนภูมิ และรายงานผลในรูปแบบต่างๆ
(๓) สามารถแสดงรายงานผลการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐผ่านทางเว็บไซต์สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป
๒.๓ การสรุปและรายงานผลการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
เมื่ อ ได้ รั บ แผนการปฏิ บั ติ ง าน แผนงาน หรื อ โครงการ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน หรือโครงการ ระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว ส านั กจะด าเนิ นการตรวจสอบแผนการปฏิ บั ติ งาน แผนงาน หรื อโครงการ ตาม

๑๓

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ หากพบประเด็นที่สมควรจัดทาข้อเสนอแนะ สานักจะเสนอ
ผู้บริหารสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณา
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สานักจะดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เสนอผู้ บริหารสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อ
พิจารณา และเพื่อประกอบการจัดทารายงานประจาปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒.๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ (ในกรณีที่เห็นว่าจาเป็น)
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบการปฏิบัติห น้าที่ของรัฐ จะแต่งตั้งในกรณีที่ผู้ ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน จาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี โดยการแต่งตั้ง
อาศั ย อานาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗
บัญญัติว่า
“ในกรณีที่จาเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด ผู้ตรวจการแผ่นดินจะขอให้สานักงานจ้าง
บุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดาเนินการในเรื่องนั้นได้ ตามที่จาเป็น หรือในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้ โดยต้องคานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่
จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินต้องกาหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของ
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทน ของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ
การพ้นจากตาแหน่ง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และวิธีปฏิบัติงานของอนุกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด”
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติห น้าที่ของรัฐ มีหน้าที่และอานาจพิจารณา ตรวจสอบ
ติดตาม ศึกษาวิจัย ประเมินผล และจัดทาข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินพิจารณาจัดทาข้อเสนอแนะส่งไปยังหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฯ หมวด
๕ หน้าที่ของรัฐ หรือเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี (ครอบคลุมทั้งกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแล้วแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย
- ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑ ท่าน
- ผู้บริหารสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ

๑๔

- เจ้าหน้าที่สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ สามารถกาหนดประเด็นการปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐได้ทั้งสิ้น ๑๒ ประเด็น ดังนี้
ลาดับ

รธน. ๒๕๖๐

ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ

๑

มาตรา ๕๒

ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๒

มาตรา ๕๓

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

๓

มาตรา ๕๔

การศึกษา

๔

มาตรา ๕๕

การสาธารณสุข

๕

มาตรา ๕๖

การจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๖

มาตรา ๕๗ (๑) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณี

๗

มาตรา ๕๗ (๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของประชาชน
และมาตรา ๕๘

๘

มาตรา ๕๙

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๙

มาตรา ๖๐

การจัดการคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

๑๐

มาตรา ๖๑

การคุ้มครองผู้บริโภค

๑๑

มาตรา ๖๒

การรักษาวินัยการเงินการคลัง

๑๒

มาตรา ๖๓

การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๕ การประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่เห็นว่าจาเป็น)
เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐจัดทาข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ สานักจะ
นาข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความจาเป็นต้องแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนจะส่ง
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะไปยั งคณะรัฐมนตรี สานักจะดาเนินการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๑๕

๓. การจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะส่งไปยังคณะรัฐมนตรี
สานั กตรวจสอบหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ และแสวงหาข้อเท็จจริง
จัดทารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นและข้อเสนอ รวมถึงกาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ รูปแบบ
และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐยังมิไ ด้ปฏิบัติใ ห้ถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญ
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
เมื่อสานักรวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ พบว่า
มีหน่วยงานที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สานักจะดาเนินการส่งหนังสือขอให้
หน่วยงานของรัฐชี้แจงและเร่งรัดการดาเนินการ พร้อมทั้งให้ส่งแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน หรือโครงการ และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตาม
ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบ
๓.๒ กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ หมวด ๕ หน้ า ที่ ข องรั ฐ แล้ ว
แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
เมื่อสานักรวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ พบว่า
มีหน่วยงานที่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐแล้ว แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
สานักจะดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ ในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ติดตาม ศึกษาวิจัย ประเมินผล และจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อ
เป็นข้อมูลให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะส่งไปยังคณะรัฐมนตรีทราบ
๓.๓ กรณี ที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนก่อให้เ กิดความเดือดร้อนหรื อ
ความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน (กรณีเรื่องร้องเรียน หรือกรณี Own Motion)
ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
อันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ สานัก
จะรวบรวมข้อมูล และจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานให้รัฐสภาและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้

๑๖

๓.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐเพิกเฉย ไม่ ส่งแผนการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
หากสานักได้ดาเนินการส่งหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงหรือเร่งรัดการดาเนินการใน
กรณีห น่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิบั ติตามรั ฐ ธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ แล้ ว แต่ไม่ถูกต้องครบถ้ว น หรือกรณี
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ แต่หน่วยงานของ
รัฐเพิกเฉย ไม่รายงานผลความคืบหน้าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ สานักจะดาเนินการดังนี้
(๑) สานักจะมีหนังสือเร่งรัดไปยังปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานในองค์กรอิสระต่างๆ
เพื่อให้สั่งการตามควรแก่กรณีและให้รายงานผลการดาเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด หากยังไม่ดาเนินการใดๆ จะดาเนินการตามข้อ (๒)
(๒) สานักจะมีหนังสือเร่งรัดไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สั่งการตามควร
แก่กรณีและให้ ร ายงานผลการดาเนิ น การให้ ผู้ ตรวจการแผ่ นดินทราบ ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากยังไม่
ดาเนินการใดๆ จะดาเนินการตามข้อ (๓)
(๓) สานักจะรวบรวมข้อมูลที่ได้ ขอให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงหรือเร่งรัดการดาเนินการใน
กรณีห น่ ว ยงานของรั ฐ ปฏิบั ติตามรั ฐ ธรรมนูญ ฯ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ แล้ ว แต่ไม่ถูกต้องครบถ้ ว น หรือกรณี
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ แต่หน่วยงานของรัฐ
เพิกเฉย จัดทาเป็นรายงานเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบ ต่อไป
๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ สานักต้องดาเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดาเนินการหรือไม่ดาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญฯ
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

๑๗

มาตรฐานงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทาหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐ เรื่อง
การตรวจสอบหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญฯ
การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ของแต่
ละหน่วยงาน
การสรุปผลข้อมูลการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ของแต่ละ
หน่วยงาน
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐ (ในกรณีที่เห็นว่าจาเป็น)
การประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่เห็นว่า
จาเป็น)
การจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรี
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี

มาตรฐานระยะเวลา/มาตรฐานในเชิงคุณภาพ
๑ – ๒ วันทาการ
๑ – ๒ เดือน
๑ เดือน
๑ เดือน
๑ ครั้ง
๑ เดือน
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิน้ ปีงบประมาณ

ระบบติดตามประเมินผล
สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ จะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประชุม เพื่อทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แล้วนาเสนอต่อผู้บริหาร
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ สามารถดาเนินภารกิจได้อย่างราบรื่น และเป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐมีแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โดยมีการประชุมเพื่อติดตามงาน เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ผู้อานวยการสานักรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ทางาน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

๑๘

เอกสารอ้างอิง
-

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

-

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๙

แบบฟอร์ม
แบบรายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดาเนินการตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ
รายงานครั้งที่
ข้อมูล ณ (ว/ด/ป)
๑. การจัดทากฎหมาย
ลาดับ รัฐธรรมนูญ

กฎหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การดาเนินการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

๒. แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับ รัฐธรรมนูญ

แผนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การดาเนินการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบการรายงาน ___________________________ ตาแหน่ง __________________________
กลุ่มงาน ___________________________________ สานัก / กอง ___________________________
กรม _______________________________ กระทรวง / หน่วยงาน ___________________________
โทรศัพท์ ________________ โทรสาร _______________ E-mail address _____________________

สานักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๒๐

ตารางกาหนดระยะเวลาการรายงานผลการดาเนินการตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ระยะเวลารายงานผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....

วันสิ้นสุดการรายงานผลการดาเนินการ

ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑ ตุลาคม .... ถึง ๓๑ มีนาคม ....

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ....

ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑ เมษายน .... ถึง ๓๐ กันยายน ....

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ....

