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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
• ใหไว ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๑ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๕) และมาตรา ๒๖๗
บัญญัตใิ หมกี ารตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดิน
เพือ่ กําหนดการไดมา หนาทีแ่ ละอํานาจ ตลอดจนการปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูต รวจการ
แผนดินเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่จะใช
ประกอบการพิจารณาและดําเนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจของผูต รวจการแผนดิน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมาย โดยการดําเนินการดังกลาว
มีความจําเปนตองมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ
และเปนไปเทาที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
ใหยกเลิก
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู  ต รวจการแผ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) พระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง
ใหพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชตอ ไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
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(๔) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง
มาตรการแก ไขป ญ หาความต อ เนื่ อ งของผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ในองค ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
ผูตรวจการแผนดิน
๒) บทนิยาม
“ผูต รวจการแผนดิน” หมายความรวมถึงประธานผูต รวจการแผนดินดวย
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น ขอบังคับ ระเบียบ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการ
ทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ
ทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิน่
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
หนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนิน
กิจการทางปกครองดวย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคล
หรื อ คณะบุ ค คลซึ่ ง ใช อํ า นาจหรื อ ได รั บ มอบให ใช อํ า นาจทางปกครองหรื อ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เลขาธิการ พนักงานและลูกจาง
ของสํานักงาน และเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งผูตรวจการแผนดินแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
ใหประธานผูตรวจการแผนดินรักษาการตามกฎหมายนี้
๔) กรณีการแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ
ในกรณีที่กฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนประการอื่น การใดที่กําหนดใหแจง
ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ยื่น หรือ
สงหนังสือหรือเอกสารใหบคุ คลนัน้ ณ ภูมลิ าํ เนาหรือทีอ่ ยูท ปี่ รากฏตามหลักฐาน
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ทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถอื วาไดแจง ยืน่ หรือ
สงโดยชอบดวยกฎหมายนี้แลว และในกรณีท่ีกฎหมายนี้กําหนดใหประกาศ
หรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไป ใหถอื วาการประกาศหรือเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายนี้แลว
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
๕) อํานาจในการกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใดของผูตรวจการแผนดินหรือ
เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ในกรณี ท่ี ก ฎหมายนี้ กํ า หนดให ผู  ต รวจการแผ น ดิ น หรื อ เลขาธิ ก าร
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ
ใหผตู รวจการแผนดินหรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเปนระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสัง่ แลวแตกรณี และถาระเบียบ ประกาศ หรือคําสัง่ นัน้ ใชบงั คับแกบคุ คลทัว่ ไป
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหดาํ เนินการประกาศตามขอ ๔) ดวย
ทั้งนี้ ถาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว
ผูตรวจการแผนดินหรือเลขาธิการตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอนใหชัดเจนดวย (มาตรา ๕ วรรคสอง)
๖) การใหความรวมมือและความชวยเหลือกันระหวางองคกรอิสระกับ
ผูตรวจการแผนดิน
ในการปฏิบตั หิ นาที่ กฎหมายกําหนดใหผตู รวจการแผนดินตองใหความรวมมือ
และความชวยเหลือองคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดิน
เห็นวามีผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายแตอยูในหนาที่และอํานาจของ
องคกรอิสระอื่น ใหผูตรวจการแผนดินมีหนังสือแจงองคกรอิสระที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีทผี่ ตู รวจการแผนดินเห็นวาการดําเนินการเรือ่ งใดทีอ่ ยูใ นหนาที่
และอํานาจของผูตรวจการแผนดินอาจเขาลักษณะเปนการกระทําที่อยูใน
หนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่นดวย ใหผูตรวจการแผนดินปรึกษาหารือ
รวมกับองคกรอิสระอื่นที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องแต ล ะองค ก รเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ไมซ้ําซอนกัน และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว กฎหมายกําหนดให
ประธานผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเชิญประธานองคกรอิสระอื่นมารวมประชุม
เพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางรวมกันได และใหองคกรอิสระทุกองคกร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว (มาตรา ๖)
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๗) ผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๓๑)
๗.๑) ที่มาและองคประกอบของผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายกําหนดใหมีผูตรวจการแผนดิน จํานวน ๓ คน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมตํ่ากวา
อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการทีเ่ ทียบเทา หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐทีเ่ ทียบได
ไมตาํ่ กวากรมตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยตองดํารงตําแหนง
ดังกลาวเปนเวลาไมนอ ยกวา ๕ ป จํานวน ๒ คน และจากผูม ปี ระสบการณในการ
ดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอ ยกวา ๒๐ ป จํานวน ๑ คน (มาตรา ๘)
ทัง้ นี้ กฎหมายกําหนดใหผตู รวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนง
๗ ปนบั แตวนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท รงแตงตัง้ และใหดาํ รงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
(มาตรา ๑๗)
๗.๒) คณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดิน
๗.๒.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา
เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปน
ผูตรวจการแผนดิน ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู  แ ทนราษฎร และผู  นํ า ฝ า ยค า น
ในสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ
(๔) บุ ค คลซึ่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และองค ก รอิ ส ระที่ มิ ใช
ผูตรวจการแผนดิน แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และ
ไมมลี กั ษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ และไมเคยปฏิบตั หิ นาทีใ่ ด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอิสระ องคกรละ ๑ คน เปนกรรมการ๑
ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา และใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่
เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในการดําเนินการแตงตัง้ บุคคลตาม (๔) ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระทีม่ ใิ ชผตู รวจการแผนดินดําเนินการเสนอชือ่
บุคคลซึง่ องคกรนัน้ แตงตัง้ เปนกรรมการสรรหาภายใน ๒๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจากเลขาธิการวุฒสิ ภา โดยใหคดั เลือกจากบุคคล
ซึ่งมีความเปนกลาง ซื่อสัตยสุจริตและมีความเขาใจในภารกิจของผูตรวจการแผนดิน ผูจะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการสรรหา
ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยูของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคกรอิสระ แลวแตกรณี
โดยผูซ งึ่ ไดรบั แตงตัง้ ใหเปนกรรมการสรรหาตาม (๔) แลว จะเปนกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องคกรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได.
๑

๘๖
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โดยใหประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑)
๗.๒.๒) กระบวนการสรรหาผูต รวจการแผนดินของคณะกรรมการ
สรรหา
ในการสรรหาผูตรวจการแผนดิน กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพือ่ คัดสรรใหไดบคุ คลซึง่ มีความรับผิดชอบสูง
มีความกลาหาญในการปฏิบตั หิ นาที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยางทีด่ ี
ของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลสําเร็จ
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแลว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหาจากบุคคลซึง่ มีความเหมาะสมทัว่ ไปไดดว ย แตตอ งไดรบั ความยินยอม
ของบุคคลนัน้ และเพื่อประโยชนแหงการนี้ใหคณะกรรมการสรรหาใชวิธีการ
สัมภาษณหรือใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของ
ผูตรวจการแผนดิน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
โดยการสรรหา ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผยและให
กรรมการสรรหาแตละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไวดวย และผูซึ่งจะไดรับ
การสรรหาตองไดรับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของคณะกรรมการสรรหา แตถาไมมีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓
ของจํานวนทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องคณะกรรมการสรรหา หรือมีแตยงั ไมครบจํานวน
ที่จะตองสรรหา ใหมีการลงคะแนนใหมสําหรับผูไดคะแนนไมถึง ๒ ใน ๓
ถายังไดไมครบตามจํานวนใหมกี ารลงคะแนนอีกครัง้ หนึง่ ในกรณีทกี่ ารลงคะแนน
ครัง้ หลังนีย้ งั ไดบคุ คลไมครบตามจํานวนทีจ่ ะตองสรรหา ใหดาํ เนินการสรรหาใหม
สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู (มาตรา ๑๒)
ในกรณีทผ่ี ตู รวจการแผนดินจะพนจากตําแหนงตามวาระ
ใหดําเนินการสรรหาผูตรวจการแผนดินใหมภายใน ๑๒๐ วันกอนวันที่
ผูต รวจการแผนดินครบวาระ แตถา ผูต รวจการแผนดินพนจากตําแหนงดวยเหตุอนื่
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดาํ เนินการสรรหาผูต รวจการแผนดิน
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง (มาตรา ๑๘ วรรคหก)
๗.๒.๓) การไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
กฎหมายกํ า หนดให ผู  ไ ด รั บ การสรรหาเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดินตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวย
คะแนนเสียงไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องวุฒสิ ภา
โดยในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหารายใด ใหดําเนินการ
สรรหาบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบตอไป
โดยผูซ ง่ึ ไมไดรบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาในครัง้ นีจ้ ะเขารับการสรรหาในครัง้ ใหม
นี้ไมได
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เมือ่ มีผไู ดรบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาแลว หากเปนกรณีที่
ประธานผูต รวจการแผนดินพนจากตําแหนงดวย ใหผไู ดรบั ความเห็นชอบประชุม
รวมกับผูต รวจการแผนดินซึง่ ยังดํารงตําแหนงอยู ถามี เพือ่ เลือกกันเองใหคนหนึง่
เปนประธานผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่
ผูซึ่งวุฒิสภาใหความเห็นชอบยังไดไมครบจํานวนที่ตองสรรหา แตเมื่อรวมกับ
ผูต รวจการแผนดินซึง่ ยังดํารงตําแหนงอยู ถามี มีจาํ นวนถึง ๒ คน ก็ใหดาํ เนินการ
ประชุมเพือ่ เลือกประธานผูต รวจการแผนดินได และเมือ่ โปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตัง้ แลว ใหผตู รวจการแผนดินดําเนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจตอไปพลางกอนได
โดยในระหวางนั้นใหถือวาผูตรวจการแผนดินประกอบดวยผูตรวจการแผนดิน
เทาทีม่ อี ยู และใหดาํ เนินการสรรหาเพิม่ เติมใหครบตามจํานวนทีต่ อ งสรรหาตอไป
โดยเร็ว
ทั้งนี้ ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แตงตั้งประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน และเปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา ๑๓)
ในกรณีที่ผูใดไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปน
ผูตรวจการแผนดิน โดยที่ยังมิไดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑)
หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓)๒ อยู ตองแสดงหลักฐาน
วาไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกลาวแลวตอประธานวุฒสิ ภาภายในเวลา
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งตองเปนเวลากอนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งผูตรวจการแผนดิน ในกรณีที่ไมไดแสดงหลักฐาน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิและใหดําเนินการสรรหาใหม
(มาตรา ๑๔)
๗.๒.๔) การวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัคร
หรือผูไดรับการสรรหา
ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะตองหาม
ของผูส มัครหรือผูไ ดรบั การสรรหา กฎหมายกําหนดใหเปนหนาทีแ่ ละอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาเปนผูว นิ จิ ฉัย โดยการวินจิ ฉัยนัน้ ใหใชวธิ ลี งคะแนนโดยเปดเผย
มาตรา ๑๐ ผูตรวจการแผนดินตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒๐) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ หรือกรรมการหรือทีป่ รึกษาของ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒๒) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน
หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๒๓) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ
ฯลฯ
ฯลฯ.
๒
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด โดยความดังกลาวกฎหมาย
ใหนําไปใชบังคับแกกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการสรรหาดวยโดยอนุโลม แตกรรมการสรรหาที่ถูกกลาวหาวา
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามจะอยูใ นทีป่ ระชุมในขณะพิจารณาและวินจิ ฉัย
มิได (มาตรา ๑๕)
๗.๓) กรณีผตู รวจการแผนดินพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ
๓
(๓)
เมื่อมีผูรองขอโดยมีหลักฐานตามสมควรวาผูตรวจการแผนดิน
ผูใดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) ใหเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ
เรื่องตอประธานกรรมการสรรหาภายใน ๕ วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ และ
ใหคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยใหแลวเสร็จโดยเร็วในการวินิจฉัยใหถือเสียง
ขางมาก ในกรณีท่ีมีเสียงเทากันใหประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๙)
๗.๔) การหยุดปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
ในกรณี ที่ ผู  ต รวจการแผ น ดิ น ต อ งหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ พราะ
ถูกกลาวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองประทับรับฟองและมีผูตรวจการแผนดินเหลืออยูไมถึง ๒ คน
ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูตรวจการแผนดินทําหนาที่
เปนผูตรวจการแผนดินเปนการชั่วคราวใหครบ ๓ คน โดยใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้ง
ทําหนาทีใ่ นฐานะผูต รวจการแผนดินไดจนกวาผูต รวจการแผนดินทีต่ นทําหนาทีแ่ ทน
จะปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด หรือจนกวาจะมีการแตงตัง้ ผูด าํ รงตําแหนงแทน (มาตรา ๒๐)
๗.๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
และการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละการใชอาํ นาจของผูต รวจการแผนดินตองเปนไปโดยสุจริต
เที่ยงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ และปฏิบัติตน
ใหถกู ตองตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหวางการดํารงตําแหนงผูต รวจการแผนดิน
จะเขารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได เวนแต
เป น หลั ก สู ต ร หรื อ โครงการที่ ผู  ต รวจการแผ น ดิ น มี ม ติ ใ ห จั ด ขึ้ น โดยเฉพาะ
สําหรับผูตรวจการแผนดิน (มาตรา ๒๑)
มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
ฯลฯ
ฯลฯ.

๓
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๗.๖) หนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
(๑) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่กอใหเกิด
ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
(๒) แสวงหาขอเท็จจริงเมื่อเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือ
ความไมเปนธรรมอันเนือ่ งมาจากการไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือปฏิบตั นิ อกเหนือ
หนาที่และอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอน
หรือความไมเปนธรรมนั้น
(๓) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการทีห่ นวยงานของรัฐยังมิได
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
(๔) หนาทีแ่ ละอํานาจอืน่ ตามทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายนีห้ รือกฎหมายอืน่
โดยในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเปนกรณีที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการตอไป และเพื่อขจัดความซํ้าซอนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ใหผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รวมกันหารือและวางหลักเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไปดวย
(มาตรา ๒๒)
ทัง้ นี้ กฎหมายไดกาํ หนดใหการปฏิบตั หิ นาทีต่ าม (๑) (๒) หรือ (๓)
ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได
เมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้
(๑) บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายใดมี ป  ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยไมชกั ชา ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (มาตรา ๒๓)
๗.๗ อํานาจของผูตรวจการแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
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(๑) กําหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านของผูต รวจการแผนดินใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกันเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและไมซํ้าซอนกัน แตตองไมทําให
ผูตรวจการแผนดินขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
(๒) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการแจง
การรองเรียน การแสวงหาขอเท็จจริง และการพิจารณา รวมทัง้ ระเบียบเกีย่ วกับ
การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเบื้องตน
เพื่อรายงานตอผูตรวจการแผนดิน
(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายคาใชจาย คาเบี้ยเลี้ยง
และคาเดินทางของบุคคลซึ่งมาใหความเห็นหรือถอยคํา และการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานเจาหนาที่
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศอื่นตามกฎหมายนี้
การออกระเบียบตาม (๒) และ (๔) ตองไมมีลักษณะเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปน เกิดความลาชา หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ของผูต รวจการแผนดินหรือพนักงานเจาหนาที่ รวมทัง้ ตองไมเปนการสรางภาระ
แกประชาชนเกินสมควร หรือมีลกั ษณะเปนการมุง หมายทีจ่ ะกลาวหาหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ และในสวนที่เกี่ยวกับการแจงหรือการรองเรียน
ตองดําเนินการโดยมุงหมายใหการเสนอเรื่องตอผูตรวจการแผนดินเปนไป
โดยสะดวกและรวดเร็ว และไมมีลักษณะบังคับใหตองเปดเผยตัวตนของผูแจง
หรือผูรองเรียน เวนแตเปนเรื่องการขอใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือ
ความไมเปนธรรมใหแกผรู อ งเรียนเปนการเฉพาะตัว ซึง่ จําเปนตองทราบตัวบุคคล
เพื่อประโยชนในการติดตอขอขอมูลหรือแจงผลการดําเนินการ (มาตรา ๒๔)
๗.๘) อํานาจของผูตรวจการแผนดินที่สามารถกระทําไดเทาที่จําเปน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๑) ใหหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือ
ชีแ้ จงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นในการปฏิบตั งิ าน หรือมาใหถอ ยคํา หรือสงวัตถุ
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
หรือรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แตในกรณีที่เคหสถานหรือสถาน
ที่ที่จะเขาไปนั้นมิไดอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ และเจาของ
หรือผูครอบครองไมยินยอม ใหเขาไปไดเมื่อมีหมายของศาล๔

ในการดําเนินการตาม (๒) นี้ ใหดาํ เนินการตอหนาผูค รอบครองหรือดูแลสถานทีห่ รือผูซ ง่ึ เกีย่ วของ หรือถาหาบุคคลดังกลาว
ไมได ก็ใหดําเนินการตอหนาบุคคลอื่นอยางนอย ๒ คนซึ่งไดขอรองใหมาเปนพยาน ในการนี้ ใหผูครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือ
ผูซึ่งเกี่ยวของใหความรวมมือ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนไปโดยสะดวก.
๔
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พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู  ต รวจการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๖๐

ในการดําเนินการดังกลาว ผูตรวจการแผนดินอาจมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการแทนผูตรวจการแผนดินได เวนแตการออกคําสั่ง
ตาม (๑) ใหมอบหมายไดเฉพาะเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด (มาตรา ๒๕)
๗.๙) กรณีที่ผูตรวจการแผนดินตองปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกัน
(๑) การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(๒) การปรึกษาหารือรวมกับองคกรอิสระอื่นหรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม
(๓) การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๒ (๑)
(๔) การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๒ (๓)
(๕) การเสนอเรือ่ งตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองตามมาตรา ๒๓
(๖) การรายงานการไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะของ
ผูตรวจการแผนดิน หรือการสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙
(๗) การสงเรือ่ งใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๓๖ (๓)
(๘) การออกขอกําหนดทางจริยธรรมตามมาตรา ๔๓
(๙) การกําหนดคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของ
เลขาธิการอันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของสํานักงานตามมาตรา ๔๕
(๑๐) การกําหนดกิจการที่มีผลตอการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจการ
แผนดินตามมาตรา ๔๘
(๑๑) การเสนองบประมาณรายจายตามมาตรา ๔๙ และการให
ความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งการอนุมัติการใชจายเงิน
ของสํานักงานตามมาตรา ๕๐
(๑๒) การพิจารณาการรับทรัพยสนิ ทีอ่ าจมีผลกระทบตอความเปนกลาง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานตามมาตรา ๕๑
(๑๓) การออกระเบียบ ประกาศ หรือการอืน่ ใดทีก่ ฎหมายนี้ กําหนดให
เปนไปตามมติหรือตองไดรับความเห็นชอบของผูตรวจการแผนดิน
(๑๔) การอื่นใดที่ผูตรวจการแผนดินตกลงรวมกัน (มาตรา ๒๖)
๗.๑๐) หลักเกณฑการเปดเผยขอมูล
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผใู ดเปดเผยขอมูลอันทําใหสามารถ
ระบุตัวตนของผูแจง ผูรองเรียน รวมทั้งขอมูลขาวสารที่ไดมาเนื่องจากการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนี้ เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลเพื่อปฏิบัติตามหนาที่และ
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อํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล สําหรับในสวนผูจัดทําและเผยแพร
รายงานตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ นั้น หากวาไดกระทําโดยสุจริต ผูนั้น
ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย (มาตรา ๒๘)
๘) การดําเนินการตามหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๒, มาตรา ๓๒
ถึงมาตรา ๓๙)
๘.๑) หนาที่ของผูตรวจการแผนดินในการแสวงหาขอเท็จจริงหรือ
ดําเนินการอื่นใด เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ
เมือ่ ความปรากฏตอผูต รวจการแผนดินไมวา โดยทางใด ไมวา จะมี
ผูแ จงหรือผูร อ งเรียนหรือไมกต็ าม วาบุคคลใดไดรบั ความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หนาที่และอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
หรือมีกรณีทกี่ ารปฏิบตั งิ านใด ๆ ของหนวยงานของรัฐเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ ใหเปนหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
ทีจ่ ะตองแสวงหาขอเท็จจริงหรือดําเนินการอืน่ ใดดวยความรอบคอบ เพือ่ เสนอแนะ
ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมนัน้ หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคําสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
งานใด ๆ ตอไป เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลํ้า อํานวยประโยชนใหแกประชาชนอยาง
ทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไมจําเปน
แตทงั้ นี้ กอนการเสนอแนะดังกลาว กฎหมายไดกาํ หนดใหผตู รวจการ
แผนดินตองหารือรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ความสามารถ และอุปสรรคของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะดําเนินการ
ตามแนวทางที่เสนอแนะประกอบดวย (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)
๘.๒) การดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามขอเสนอแนะจากผูต รวจการ
แผนดิน
๘.๒.๑) การเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงกฎหมาย
กฎ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่กอใหเกิดความ
เดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
ภายใตบังคับมาตรา ๓๒ วรรคสอง เมื่อหนวยงานของรัฐ
ไดรับขอเสนอแนะจากผูตรวจการแผนดินเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
หรือคําสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใด ๆ บรรดาทีก่ อ ใหเกิดความเดือดรอน
หรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจาํ เปน
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หรือเกินสมควรแกเหตุ ใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
๑๒๐ วัน ในกรณีมเี หตุจาํ เปนไมอาจแกไขไดแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา จะขยาย
เวลาออกไปอีกก็ไดเมื่อไดแจงใหผูตรวจการแผนดินทราบแลว โดยจะขยายเวลา
ไดอีกไมเกิน ๖๐ วัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหนวยงานของรัฐนั้น
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐนั้นจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายอันทําใหเกิดความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง และใหผูตรวจการแผนดินแจงใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพือ่ ดําเนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจโดยเร็ว
โดยใหถอื วารายงานของผูต รวจการแผนดินเปนสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง)
ในกรณี ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว า ข อ เสนอแนะของ
ผูตรวจการแผนดินไมอาจดําเนินการไดไมวาดวยเหตุใด ใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐนั้นที่จะแจงใหผูตรวจการแผนดินทราบภายในกําหนดเวลา
ขางตน และปรึกษาหารือรวมกับผูต รวจการแผนดินและหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อรวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเมื่อไดขอยุติประการใด
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไปตามขอยุตินั้น ในกรณีที่ไมอาจหาขอยุติได
ใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควร และใหหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของดําเนินการไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว และใหนําความในมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับการดําเนินการ
ตามขอยุตหิ รือตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กลาวดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๓ วรรคสอง)
๘.๒.๒) การเสนอแนะเพือ่ ใหหนวยงานของรัฐขจัดหรือระงับความ
เดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกบุคคลใด
ในกรณีที่ผตู รวจการแผนดินเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกบคุ คลใด
ใหหวั หนาหนวยงานของรัฐดําเนินการใหเปนไปตามคําเสนอแนะนัน้ ภายใน ๓๐ วัน
เวนแตหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว
จะขัดตอกฎหมาย กฎ หรือคําสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ใหแจงใหผตู รวจการ
แผนดินทราบกอนพนกําหนดเวลา ๓๐ วันดังกลาว และใหผตู รวจการแผนดินหารือ
รวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อหาขอยุติโดยเร็วตอไป และใหนําความ
ในมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๓๔)
๘.๒.๓) การเสนอแนะกรณีมีผูไดรับความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมอันเนือ่ งมาจากหนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบตั ใิ หถกู ตองครบถวน
ตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ความปรากฏตอผูตรวจการแผนดินวามีผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมอันเนือ่ งมาจากหนวยงานของรัฐยังมิได
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ปฏิบตั ใิ หถกู ตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาทีข่ องรัฐ ของรัฐธรรมนูญ ใหผตู รวจการ
แผนดินรายงานพรอมขอเสนอแนะใหคณะรัฐมนตรีทราบเพือ่ พิจารณาดําเนินการ
ตอไปโดยเร็ว โดยผูต รวจการแผนดินจะรายงานใหรฐั สภาและเผยแพรใหประชาชน
ทราบดวยก็ได (มาตรา ๓๕)
๘.๓) กลไกการดําเนินการกรณีผตู รวจการแผนดินเห็นวาความเดือดรอน
หรือความไมเปนธรรมเรื่องใดเปนเรื่องเฉพาะตัวเปนรายกรณี หรือเปนเรื่อง
ที่อยูในหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐอื่น
ในการดําเนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจตามกฎหมายนี้ ถาผูต รวจการ
แผนดินพิจารณาแลวเห็นวา ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมเรื่องใด
เปนเรื่องเฉพาะตัวเปนรายกรณี หรือเปนเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของ
หนวยงานของรัฐที่จะขจัดความเดือดรอนหรืออํานวยความเปนธรรมได
ตามหนาทีแ่ ละอํานาจของหนวยงานของรัฐนัน้ อยูแ ลว ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทก่ี ารดําเนินการในเรือ่ งนัน้ มีกฎหมายกําหนดใหมกี าร
รองทุกขหรืออุทธรณไวแลว ใหผตู รวจการแผนดินสงเรือ่ งดังกลาวใหหนวยงาน
ของรัฐนั้นพิจารณาดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
(๒) ในกรณีที่เปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
หรือการดําเนินการทางวินยั ของเจาหนาทีข่ องรัฐ ใหผตู รวจการแผนดินสงเรือ่ ง
ใหผมู อี าํ นาจดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลหรือการดําเนินการทางวินยั
ในกรณีนั้นดําเนินการตอไป แตทั้งนี้ ผูตรวจการแผนดินอาจแสวงหาขอเท็จจริง
ในเรือ่ งนัน้ เพือ่ ประโยชนในการเสนอแนะใหมกี ารแกไขกฎหมาย กฎ หรือขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวอยางเปนระบบได
(๓) ในกรณีที่การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หนาที่และอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
เปนเรือ่ งเกีย่ วกับการทุจริต ใหสง เรือ่ งใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินพิจารณาดําเนินการตอไป แลวแตกรณี
(มาตรา ๓๖)
๘.๔) ลักษณะตองหามมิใหผตู รวจการแผนดินในการรับเรือ่ งไวพจิ ารณา
ภายใตบงั คับขอ ๔.๓) กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหผตู รวจการแผนดิน
รับเรือ่ งทีผ่ ตู รวจการแผนดินพิจารณาแลวเห็นวามีลกั ษณะดังตอไปนี้ ไวพจิ ารณา
(๑) เรื่องที่เปนนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตนโยบายนั้น
ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือมีผลใหมกี ารละเลยการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญ
(๒) เรือ่ งทีม่ กี ารฟองรองเปนคดีอยูใ นศาลหรือเรือ่ งทีศ่ าลมีคาํ พิพากษา
คําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตเปนการศึกษาเพือ่ ประโยชนในการ
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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(๓) เรื่องที่ไมอยูในหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
(๔) เรือ่ งทีอ่ ยูใ นหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรอิสระอืน่ หรือทีอ่ งคกร
อิสระอืน่ รับไวดาํ เนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรอิสระนัน้ แลว แตไมตดั
อํานาจในการทีจ่ ะขอรับทราบผลการพิจารณาขององคกรอิสระทีร่ บั เรือ่ งไวดาํ เนินการ
(๕) เปนการรองเรียนโดยใชสทิ ธิไมสจุ ริตและการพิจารณาจะไมเปน
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
(๖) เรื่องที่ผูรองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมอยางเหมาะสมแลว
(๗) เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินเคยสรุปผลการพิจารณาแลว เวนแต
จะปรากฏพยานหลักฐาน หรือขอเท็จจริงใหมอันอาจทําใหผลการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไป
(๘) เรื่องอื่นตามมติที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด
ในกรณีทคี่ วามปรากฏในภายหลังวาเปนเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะดังกลาว
ขางตน กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินสั่งยุติเรื่อง (มาตรา ๓๗)
๘.๕) การแจงผลการพิจารณาของผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินแจงผลการดําเนินการตาม
ขอ ๖.๑) และขอ ๖.๓) หรือการไมรับพิจารณาหรือยุติเรื่องตามขอ ๖.๔)
ใหผรู อ งเรียนหรือหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของทราบ โดยในกรณีทไี่ มรบั ไวพจิ ารณา
หรือใหยตุ เิ รือ่ ง โดยใหระบุเหตุผลใหผูรองเรียนทราบดวย (มาตรา ๓๘)
๙) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๓, มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๕๔)
๙.๑) หนาที่และอํานาจของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายกําหนดใหสํานักงานผูตรวจการแผ นดิ นมีฐานะเปน
นิติบุคคล และอยูภายใตการบังคับบัญชา กํากับดูแล และรับผิดชอบรวมกัน
ของผูต รวจการแผนดิน โดยกิจการของสํานักงานไมอยูภ ายใตบงั คับแหงกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของ
สํานักงานตองไดรบั ประโยชนตอบแทนไมนอ ยกวาทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน โดยใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพือ่ ใหผตู รวจการแผนดิน
บรรลุภารกิจและหนาทีต่ ามทีก่ าํ หนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายนี้ และกฎหมายอืน่
(๒) อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของผูตรวจการแผนดิน
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(๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอ มูล และสนับสนุนใหมกี ารวิจยั เกีย่ วกับ
งานของผูตรวจการแผนดิน
(๔) ดําเนินการหรือสงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในการเผยแพรความรูค วามเขาใจแกประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่ผูตรวจการ
แผนดินมีมติมอบหมาย
๙.๒) การกํากับดูแลสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ในการกํากับดูแลสํานักงาน ใหผตู รวจการแผนดินมีอาํ นาจออกระเบียบ
หรือประกาศในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดแบงสวนงานของสํานักงานและขอบเขตหนาทีข่ องสวนงาน
ดังกลาว โดยการการดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุม คา
และความคลองตัว
(๒) การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน เงินเพิม่ พิเศษสําหรับตําแหนง
และคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นของเลขาธิการ พนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน แตท้ังนี้ ตองคํานึงถึงคาครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพ
และภาระความรับผิดชอบที่แตกตางกันของพนักงานและลูกจางแตละสายงาน
และระดับดวย
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน วินยั และการลงโทษทางวินยั
การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษ สําหรับเลขาธิการ
และพนักงานของสํานักงาน รวมทัง้ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการจางลูกจางของสํานักงาน
(๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพยสิน การงบประมาณ และ
การพัสดุของสํานักงาน
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นซึ่งรวมถึงการจัดใหมี
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกเลขาธิการ พนักงานและลูกจางของสํานักงาน และ
หลักเกณฑและเงือ่ นไขการจายเงินชดเชยในกรณีเลขาธิการดํารงตําแหนงครบวาระ
(๖) การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการไดมาซึ่งเลขาธิการ
(๗) การกําหนดเครือ่ งแบบและการแตงเครือ่ งแบบของผูต รวจการ
แผนดิน เลขาธิการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน
(๘) การอื่นใดอันจําเปนตอการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงาน
ของสํานักงานหรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
หรือการทําใหบุคคลดังกลาวทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น กฎหมาย
กํ า หนดให ผู  ต รวจการแผ น ดิ น คํ า นึ ง ถึ ง ความเที่ ย งธรรม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
ของบุคลากร โดยจะกําหนดใหมคี ณะบุคคลเพือ่ กํากับ ดูแล หรือพิจารณาคํารองทุกข
หรือคําอุทธรณที่เปนอิสระดวยก็ได
๙.๓) การออกขอกําหนดทางจริยธรรม
ใหผูตรวจการแผนดินออกขอกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับ
แกพนักงานและลูกจางของสํานักงาน โดยขอกําหนดทางจริยธรรมดังกลาว
ตองระบุดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษอยางใด
๙.๔) เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายกําหนดใหสาํ นักงานมีเลขาธิการคนหนึง่ ซึง่ ประธานผูต รวจการ
แผนดินแตงตัง้ ตามมติของผูต รวจการแผนดิน เปนผูบ งั คับบัญชาพนักงานและ
ลูกจางของสํานักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ
ผูตรวจการแผนดิน โดยผูตรวจการแผนดินจะมีมติกําหนดใหมีรองเลขาธิการ
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได สําหรับในกรณีที่ผูตรวจการ
แผนดินประชุมรวมกัน ใหเลขาธิการทําหนาทีเ่ ปนเลขานุการของทีป่ ระชุมผูต รวจการ
แผนดิน (มาตรา ๔๔)
เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๕ ปนบั แตวนั ทีไ่ ดรบั แตงตัง้
และอาจไดรบั แตงตัง้ ใหมไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน (มาตรา ๔๕ วรรคสอง)
๙.๕) คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของเลขาธิการสํานักงานผูต รวจการ
แผนดิน
กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษ มีสัญชาติไทย มีอายุไมเกิน ๖๐ ปในวันที่ไดรับแตงตั้งและมีอายุไมเกิน
๖๕ ปในขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการและมีคณ
ุ วุฒิ ประสบการณ และความเชีย่ วชาญ
อันจะเปนประโยชนแกการปฏิบตั งิ านของสํานักงานตามระเบียบทีผ่ ตู รวจการแผนดิน
กําหนด (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง)
๙.๖) หนาที่และอํานาจของเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการมีหนาที่และอํานาจควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั งิ านโดยทัว่ ไปของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติ
ของผูตรวจการแผนดิน และใหมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ดวย
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
ออกจากตําแหนง ตามระเบียบของผูตรวจการแผนดิน
(๒) วางระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของสํานักงานเทาทีไ่ มขดั กับ
ระเบียบหรือประกาศหรือมติของผูต รวจการแผนดิน โดยการออกระเบียบดังกลาว
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ต อ งไม มี ลั ก ษณะเป น การสร า งขั้ น ตอนโดยไม จํ า เป น เกิ ด ความล า ช า หรื อ
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(๓) หนาทีแ่ ละอํานาจตามทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายนีห้ รือกฎหมายอืน่
และตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด (มาตรา ๔๗)
สําหรับในกิจการของสํานักงานทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก กฎหมาย
กําหนดใหเลขาธิการเปนผูแ ทนของสํานักงาน เพือ่ การนี้ เลขาธิการจะมอบอํานาจ
ใหบุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ไดตามระเบียบที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด และ
ในการดําเนินการดังกลาว ถาเปนกิจการสําคัญเกีย่ วกับการงบประมาณของสํานักงาน
และกิจการอื่นใดที่มีผลตอการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจการแผนดินตามที่
ผูต รวจการแผนดินกําหนดใหเลขาธิการขอความเห็นชอบจากผูต รวจการแผนดินกอน
(มาตรา ๔๘)
๙.๗) รายไดและทรัพยสินของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
กฎหมายกําหนดใหรายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของ
สํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนที่ไดรับมาตามมาตรา ๔๙
(๒) รายไดจากคาธรรมเนียมหรือทรัพยสินของสํานักงาน
(๓) ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงาน๕
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนของเงินหรือทรัพยสินของสํานักงาน
(๕) รายไดอื่นตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา ๕๑)
ทัง้ นี้ รายไดของสํานักงานไมเปนรายไดทต่ี อ งนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ หรือกฎหมายอืน่ นอกจากนี้
ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และผูใดจะยก
อายุความขึ้นเปนขอตอสูมิได
๑๐) บทกําหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๕๕)
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการแผนดินตามความในขอ ๗.๘) (๑)
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือเปดเผยขอมูลโดยฝาฝนความในขอ ๗.๑๐) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

ในการรับทรัพยสินตาม (๓) ใหคํานึงถึงความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการรับ
ทรัพยสินดังกลาวอาจมีผลกระทบตอความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน จะสั่งใหสํานักงานไมรับทรัพยสินนั้นหรือ
ใหคืนทรัพยสินนั้นแกผูอุทิศใหก็ได.
๕
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๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๖๓)
๑๑.๑) ใหประธานผูต รวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดินซึง่ ดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันที่กฎหมายนี้ใชบังคับ กลาวคือ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ (มาตรา ๕๖)
๑๑.๒) ภายใน ๒๐ วันนับแตวนั ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหศาลรัฐธรรมนูญ
และองคกรอิสระที่มิใชผูตรวจการแผนดิน แตงตั้งและสงชื่อผูแทนใหสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาเพือ่ ประกอบเปนคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ แตหาก
พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระใดยังไมอาจแตงตัง้
ผูแทนได หรือในกรณีที่ไมมีผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ใหคณะกรรมการ
สรรหาปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปไดโดยใหถอื วาคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ
สรรหาเทาที่มีอยู แตไมเปนการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่จะ
แตงตั้งผูแทนมาในภายหลัง การแตงตั้งดังกลาวไมมีผลใหการดําเนินการของ
คณะกรรมการสรรหาที่ไดดําเนินการไปแลวตองเสียไป
ทั้ ง นี้ ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น พ น จากระยะเวลาดั ง กล า ว
ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาและวินิจฉัยวาประธานผูตรวจการแผนดินและ
ผูต รวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผูใด
ถือวาเปนผูด าํ รงตําแหนงตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาใหเปนที่สุด (มาตรา ๕๗)
๑๑.๓) ในกรณีทตี่ อ งมีการสรรหาผูต รวจการแผนดินทีว่ า งอยู ใหคณะกรรมการ
สรรหาตามขอ ๑๑.๒) ดําเนินการสรรหาผูส มควรไดรบั การแตงตัง้ เปนผูด าํ รงตําแหนง
ผูตรวจการแผนดินตามจํานวนที่ยังวางอยูภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
ตามขอ ๑๑.๒) สําหรับในกรณีที่ไมมีประธานผูตรวจการแผนดิน เมื่อวุฒิสภา
ใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาแลวใหผูซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
วุฒสิ ภาและผูต รวจการแผนดินซึง่ ยังอยูใ นตําแหนงตามขอ ๑๑.๑) ประชุมรวมกัน
เพือ่ เลือกกันเองใหคนหนึง่ เปนประธานผูต รวจการแผนดิน และแจงใหประธานวุฒสิ ภา
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป (มาตรา ๕๘)
๑๑.๔) ใหเลขาธิการสํานักงานผูต รวจการแผนดินซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวัน
กอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายนี้ดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินตอไป และ
ใหประธานผูตรวจการแผนดินจัดทําสัญญาจางขึ้นโดยใหมีระยะเวลาการจาง
ไมเกินวาระที่จะตองพนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ สําหรับในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินดังกลาว ใหเปนไปตามมติ
ของผูตรวจการแผนดินที่จะวินิจฉัย (มาตรา ๕๙)
๑๑.๕) บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของผูตรวจการแผนดิน
ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
และพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใชบังคับอยู
ในวันกอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหมผี ลใชบงั คับตอไปเทาทีไ่ มขดั ตอรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๐)
๑๑.๖) ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินตามพระราชบัญญัติสํานักงาน
ผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนสํานักงานผูต รวจการแผนดินตามกฎหมายนี้
บรรดาสิทธิ หนาที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินตาม
พระราชบัญญัตสิ าํ นักงานผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยูก บั บุคคลใดในวัน
กอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหโอนมาเปนของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๑)
๑๑.๗) ใหโอนบรรดาพนักงานและลูกจางของสํานักงานผูต รวจการแผนดิน
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเปนของ
สํานักงานผูต รวจการแผนดินตามกฎหมายนี้ และใหถอื วาสิทธิและประโยชนอน่ื ใด
ซึง่ พนักงานหรือลูกจางดังกลาวไดรบั ตามพระราชบัญญัตสิ าํ นักงานผูต รวจการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนสิทธิและประโยชนอื่นใดที่ไดรับตอไปตามกฎหมายนี้ เวนแต
จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๒ (๒) กําหนดไวเปนอยางอื่น (มาตรา ๖๒)
๑๑.๘) การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนหรือการดําเนินการอื่นใด
ตามหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินหรือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
และพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งดําเนินการ
กอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถาการนัน้ อยูใ นหนาทีแ่ ละอํานาจของผูต รวจการแผนดิน
ตามกฎหมายนี้ ใหถอื วาการนัน้ เปนการดําเนินการตามกฎหมายนี้ สวนการดําเนินการ
ตอไปใหเปนไปตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๓)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั พฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป)
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