
แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๓จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
  โดยทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๕) และมาตรา ๒๖๗ 
บญัญตัใิหมกีารตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ 
เพ่ือกําหนดการไดมา หนาท่ีและอํานาจ ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการ
แผนดนิเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่จะใช
ประกอบการพจิารณาและดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจของผูตรวจการแผนดนิ
ใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและบรรลตุามเปาหมาย โดยการดาํเนนิการดงักลาว
มคีวามจาํเปนตองมกีารกระทบหรอืจาํกดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลบางประการ
และเปนไปเทาที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓) 
  ใหยกเลิก
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผู ตรวจการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒
 (๒)  พระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง 
ใหพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูมผีลบงัคับใชตอไป ลงวนัที ่๒๓ พฤษภาคม 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
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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
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๘๔ จุลนิติ

 (๔) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการแกไขปญหาความตอเนื่องของผู ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนญู ลงวนัท่ี ๕ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ
ผูตรวจการแผนดิน

๒) บทนิยาม 
 “ผูตรวจการแผนดิน” หมายความรวมถึงประธานผูตรวจการแผนดินดวย
 “กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ขอบัญญัติทองถ่ิน ขอบังคับ ระเบียบ หรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเปนการ
ทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
 “หนวยงานของรฐั” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรอืสวนราชการ
ทีเ่รยีกช่ืออยางอ่ืนและมฐีานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิาค ราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
หนวยงานอื่นที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนิน
กิจการทางปกครองดวย
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ
 “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองหรือ
ใหดําเนินกิจการทางปกครองดวย
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เลขาธิการ พนักงานและลูกจาง
ของสํานักงาน และเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งผูตรวจการแผนดินแตงต้ังเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)  
  ใหประธานผูตรวจการแผนดินรักษาการตามกฎหมายนี้

๔) กรณีการแจง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ
  ในกรณีที่กฎหมายนี้มิไดกําหนดไวเปนประการอื่น การใดที่กําหนดใหแจง 
ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ยื่น หรือ
สงหนงัสือหรอืเอกสารใหบคุคลน้ัน ณ ภมูลิาํเนาหรอืท่ีอยูทีป่รากฏตามหลกัฐาน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๕จุลนิติ

ทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใหถือวาไดแจง ยืน่ หรือ
สงโดยชอบดวยกฎหมายนี้แลว และในกรณีท่ีกฎหมายน้ีกําหนดใหประกาศ
หรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป ใหถือวาการประกาศหรือเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายน้ีแลว 
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)

๕) อํานาจในการกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใดของผูตรวจการแผนดินหรือ
เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
  ในกรณีท่ีกฎหมายน้ีกําหนดใหผู ตรวจการแผนดินหรือเลขาธิการ
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ 
ใหผูตรวจการแผนดนิหรอืเลขาธกิารกาํหนดโดยทาํเปนระเบยีบ ประกาศ หรอื
คาํสัง่ แลวแตกรณี และถาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังน้ันใชบังคับแกบุคคลท่ัวไป
ใหประกาศในราชกจิจานเุบกษา และใหดาํเนนิการประกาศตามขอ ๔) ดวย
ทั้งนี้ ถาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว
ผูตรวจการแผนดินหรือเลขาธิการตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอนใหชัดเจนดวย (มาตรา ๕ วรรคสอง)

๖) การใหความรวมมือและความชวยเหลือกันระหวางองคกรอิสระกับ
ผูตรวจการแผนดิน 
  ในการปฏิบัติหนาท่ี กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินตองใหความรวมมือ
และความชวยเหลือองคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีที่ผู ตรวจการแผนดิน
เห็นวามีผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายแตอยูในหนาท่ีและอํานาจของ
องคกรอิสระอ่ืน ใหผูตรวจการแผนดินมีหนังสือแจงองคกรอิสระท่ีเก่ียวของ
เพื่อดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไปโดยไมชักชา
  ในกรณท่ีีผูตรวจการแผนดนิเห็นวาการดาํเนนิการเรือ่งใดท่ีอยูในหนาที่
และอํานาจของผูตรวจการแผนดินอาจเขาลักษณะเปนการกระทําท่ีอยูใน
หนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่นดวย ใหผูตรวจการแผนดินปรึกษาหารือ
รวมกับองคกรอิสระอื่นที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของแตละองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ไมซ้ําซอนกัน และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการดังกลาว กฎหมายกําหนดให
ประธานผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเชิญประธานองคกรอิสระอ่ืนมารวมประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางรวมกันได และใหองคกรอิสระทุกองคกร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว (มาตรา ๖)   
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๘๖ จุลนิติ

๗) ผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๓๑)
  ๗.๑) ที่มาและองคประกอบของผูตรวจการแผนดิน
      กฎหมายกําหนดใหมีผู ตรวจการแผนดิน จํานวน ๓ คน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมตํ่ากวา
อธิบดีหรือหวัหนาสวนราชการท่ีเทียบเทา หรือหวัหนาหนวยงานของรัฐท่ีเทียบได
ไมตํา่กวากรมตามทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศกาํหนด โดยตองดาํรงตาํแหนง
ดงักลาวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป จาํนวน ๒ คน และจากผูมปีระสบการณในการ
ดาํเนินกจิการอนัเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวา ๒๐ ป จาํนวน ๑ คน (มาตรา ๘)
      ทัง้น้ี กฎหมายกาํหนดใหผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตาํแหนง 
๗ ปนบัแตวนัท่ีพระมหากษตัริยทรงแตงต้ัง และใหดาํรงตําแหนงไดเพียงวาระเดยีว 
(มาตรา ๑๗)
  ๗.๒) คณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดิน 
      ๗.๒.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา
                เมื่อมีกรณีที่จะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปน
ผู ตรวจการแผนดิน ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหา 
ซึ่งประกอบดวย
         (๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ
         (๒) ประธานสภาผู แทนราษฎร  และผู นําฝ ายค าน
ในสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ
         (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ
         (๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระที่มิใช 
ผูตรวจการแผนดิน แตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และ
ไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ และไมเคยปฏิบตัหินาท่ีใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญ
หรอืองคกรอิสระ องคกรละ ๑ คน เปนกรรมการ๑

         ทั้งน้ี กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา และใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่
เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา

๑ในการดาํเนนิการแตงตัง้บคุคลตาม (๔) ใหศาลรฐัธรรมนญูและองคกรอสิระทีม่ใิชผูตรวจการแผนดนิดาํเนนิการเสนอช่ือ
บคุคลซ่ึงองคกรน้ันแตงตัง้เปนกรรมการสรรหาภายใน ๒๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงจากเลขาธิการวุฒสิภา โดยใหคดัเลอืกจากบุคคล
ซึ่งมีความเปนกลาง ซื่อสัตยสุจริตและมีความเขาใจในภารกิจของผูตรวจการแผนดิน ผูจะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการสรรหา
ตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคกรอิสระ แลวแตกรณี 
โดยผูซึง่ไดรบัแตงตัง้ใหเปนกรรมการสรรหาตาม (๔) แลว จะเปนกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาสาํหรับศาลรัฐธรรมนญูหรือ
องคกรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๗จุลนิติ

         โดยใหประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑)  
      ๗.๒.๒) กระบวนการสรรหาผูตรวจการแผนดนิของคณะกรรมการ
สรรหา
          ในการสรรหาผูตรวจการแผนดิน กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารอืเพือ่คดัสรรใหไดบคุคลซ่ึงมคีวามรบัผดิชอบสงู 
มคีวามกลาหาญในการปฏบิตัหินาที ่และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยางท่ีดี
ของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ใหเกดิผลสาํเรจ็ 
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแลว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหาจากบคุคลซึง่มคีวามเหมาะสมทัว่ไปไดดวย แตตองไดรบัความยนิยอม
ของบุคคลน้ัน และเพื่อประโยชนแหงการน้ีใหคณะกรรมการสรรหาใชวิธีการ
สัมภาษณหรือใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของ
ผูตรวจการแผนดิน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
          โดยการสรรหา ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผยและให
กรรมการสรรหาแตละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไวดวย และผูซึ่งจะไดรับ
การสรรหาตองไดรับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของคณะกรรมการสรรหา แตถาไมมีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ 
ของจาํนวนทัง้หมดเทาทีม่อียูของคณะกรรมการสรรหา หรอืมแีตยงัไมครบจาํนวน
ที่จะตองสรรหา ใหมีการลงคะแนนใหมสําหรับผู ไดคะแนนไมถึง ๒ ใน ๓ 
ถายงัไดไมครบตามจาํนวนใหมกีารลงคะแนนอกีครัง้หนึง่ ในกรณทีีก่ารลงคะแนน
ครัง้หลงันีย้งัไดบคุคลไมครบตามจํานวนทีจ่ะตองสรรหา ใหดําเนินการสรรหาใหม
สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู (มาตรา ๑๒)  
          ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินจะพนจากตําแหนงตามวาระ 
ใหดําเนินการสรรหาผูตรวจการแผนดินใหมภายใน ๑๒๐ วันกอนวันที่
ผูตรวจการแผนดนิครบวาระ แตถาผูตรวจการแผนดนิพนจากตาํแหนงดวยเหตอุืน่
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหาผูตรวจการแผนดิน
ภายใน ๙๐ วนันับแตวันที่ตําแหนงวางลง (มาตรา ๑๘ วรรคหก)
      ๗.๒.๓) การไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
          กฎหมายกําหนดใหผู ไดรับการสรรหาเพ่ือแตงตั้งให
ดาํรงตาํแหนงผูตรวจการแผนดินตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวย
คะแนนเสยีงไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของวฒุสิภา 
โดยในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหารายใด ใหดําเนินการ
สรรหาบุคคลใหมแทนผูน้ัน แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบตอไป 
โดยผูซ่ึงไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังน้ีจะเขารับการสรรหาในคร้ังใหม
นี้ไมได
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๘๘ จุลนิติ

          เม่ือมีผูไดรบัความเห็นชอบจากวุฒสิภาแลว หากเปนกรณีที่
ประธานผูตรวจการแผนดนิพนจากตาํแหนงดวย ใหผูไดรบัความเหน็ชอบประชมุ
รวมกับผูตรวจการแผนดินซ่ึงยังดํารงตาํแหนงอยู ถามี เพ่ือเลือกกันเองใหคนหนึง่
เปนประธานผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่
ผูซึ่งวุฒิสภาใหความเห็นชอบยังไดไมครบจํานวนท่ีตองสรรหา แตเมื่อรวมกับ
ผูตรวจการแผนดนิซึง่ยงัดาํรงตําแหนงอยู ถาม ีมจีาํนวนถึง ๒ คน กใ็หดําเนนิการ
ประชุมเพ่ือเลือกประธานผูตรวจการแผนดนิได และเมือ่โปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงต้ังแลว ใหผูตรวจการแผนดนิดาํเนินการตามหนาทีแ่ละอาํนาจตอไปพลางกอนได
โดยในระหวางนั้นใหถือวาผูตรวจการแผนดินประกอบดวยผูตรวจการแผนดิน
เทาทีม่อียู และใหดาํเนินการสรรหาเพิม่เติมใหครบตามจํานวนท่ีตองสรรหาตอไป
โดยเร็ว
          ทั้งนี้ ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แตงตั้งประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน และเปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา ๑๓)
          ในกรณีที่ผู ใดไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปน
ผูตรวจการแผนดิน โดยที่ยังมิไดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) 
หรอื (๒๒) หรอืยงัประกอบวชิาชพีตามมาตรา ๑๐ (๒๓)๒ อยู ตองแสดงหลกัฐาน
วาไดลาออกหรือเลกิประกอบวิชาชพีดงักลาวแลวตอประธานวุฒสิภาภายในเวลา
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งตองเปนเวลากอนท่ีประธานวุฒิสภาจะนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังผูตรวจการแผนดิน ในกรณีที่ไมไดแสดงหลักฐาน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิและใหดําเนินการสรรหาใหม 
(มาตรา ๑๔)
      ๗.๒.๔) การวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัคร
หรือผูไดรับการสรรหา
          ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัคุณสมบัตหิรือลักษณะตองหาม
ของผูสมัครหรือผูไดรบัการสรรหา กฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาเปนผูวนิจิฉยั โดยการวนิจิฉยันัน้ใหใชวธิลีงคะแนนโดยเปดเผย 

๒มาตรา ๑๐  ผูตรวจการแผนดินตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
        ฯลฯ                                                                      ฯลฯ
 (๒๐) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
 (๒๑) เปนพนักงานหรอืลูกจางของหนวยงานของรฐั รฐัวิสาหกจิ หรอืราชการสวนทองถิน่ หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของ

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
 (๒๒) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคกรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน 

หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
 (๒๓) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ
                          ฯลฯ                                                                      ฯลฯ.  
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๙จุลนิติ

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด โดยความดังกลาวกฎหมาย
ใหนําไปใชบังคับแกกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการสรรหาดวยโดยอนุโลม แตกรรมการสรรหาที่ถูกกลาวหาวา
ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหามจะอยูในทีป่ระชุมในขณะพจิารณาและวนิจิฉยั
มิได (มาตรา ๑๕)   
  ๗.๓)  กรณผีูตรวจการแผนดนิพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ 
(๓)๓

      เม่ือมีผูรองขอโดยมีหลักฐานตามสมควรวาผูตรวจการแผนดิน
ผูใดพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือ (๓) ใหเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ
เรื่องตอประธานกรรมการสรรหาภายใน ๕ วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ และ
ใหคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยใหแลวเสร็จโดยเร็วในการวินิจฉัยใหถือเสียง
ขางมาก ในกรณีท่ีมีเสียงเทากันใหประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๙)  
  ๗.๔)  การหยุดปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
      ในกรณีที่ผู ตรวจการแผนดินตองหยุดปฏิบัติหนาที่ เพราะ
ถูกกลาวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองประทับรับฟองและมีผูตรวจการแผนดินเหลืออยูไมถึง ๒ คน 
ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูตรวจการแผนดินทําหนาที่
เปนผูตรวจการแผนดินเปนการชั่วคราวใหครบ ๓ คน โดยใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง
ทาํหนาทีใ่นฐานะผูตรวจการแผนดนิไดจนกวาผูตรวจการแผนดนิทีต่นทาํหนาทีแ่ทน
จะปฏิบตัหินาทีไ่ด หรอืจนกวาจะมกีารแตงตัง้ผูดาํรงตาํแหนงแทน (มาตรา ๒๐)  
  ๗.๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
      กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
และการปฏิบัติหนาท่ีและการใชอํานาจของผูตรวจการแผนดินตองเปนไปโดยสุจริต 
เที่ยงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ และปฏิบัติตน
ใหถกูตองตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ในระหวางการดาํรงตาํแหนงผูตรวจการแผนดนิ
จะเขารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได เวนแต
เปนหลักสูตร หรือโครงการที่ผู ตรวจการแผนดินมีมติใหจัดขึ้นโดยเฉพาะ
สําหรับผูตรวจการแผนดิน (มาตรา ๒๑)  

๓มาตรา ๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงเมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
                          ฯลฯ                                                                      ฯลฯ.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๐ จุลนิติ

 ๗.๖) หนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
     (๑) เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีกอใหเกิด
ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
     (๒) แสวงหาขอเท็จจริงเม่ือเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือ
ความไมเปนธรรมอนัเน่ืองมาจากการไมปฏิบตัติามกฎหมายหรือปฏิบตันิอกเหนอื
หนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
เพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอน
หรอืความไมเปนธรรมนั้น
     (๓) เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการท่ีหนวยงานของรฐัยังมิได
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ
     (๔) หนาทีแ่ละอาํนาจอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายนีห้รอืกฎหมายอ่ืน
     โดยในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเปนกรณีที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนใหผู ตรวจการแผนดินสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการตอไป และเพื่อขจัดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ใหผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รวมกันหารือและวางหลักเกณฑเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไปดวย 
(มาตรา ๒๒)
     ทัง้น้ี กฎหมายไดกาํหนดใหการปฏบิตัหินาท่ีตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได
เมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้
     (๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และให
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยโดยไมชกัชา ทัง้น้ี ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
     (๒) กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอ่ืนใดของหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณา
วินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (มาตรา ๒๓)
 ๗.๗  อํานาจของผูตรวจการแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
     ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ี ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๑จุลนิติ

     (๑) กาํหนดแนวทางการปฏบิตังิานของผูตรวจการแผนดนิใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกันเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและไมซํ้าซอนกัน แตตองไมทําให
ผูตรวจการแผนดินขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
     (๒) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการแจง 
การรองเรียน การแสวงหาขอเท็จจริง และการพิจารณา รวมท้ังระเบียบเก่ียวกับ
การมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเบ้ืองตน
เพื่อรายงานตอผูตรวจการแผนดิน
     (๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการจายคาใชจาย คาเบี้ยเลี้ยง 
และคาเดินทางของบุคคลซึ่งมาใหความเห็นหรือถอยคํา และการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานเจาหนาที่
     (๔) ออกระเบียบหรือประกาศอื่นตามกฎหมายนี้
     การออกระเบียบตาม (๒) และ (๔) ตองไมมีลักษณะเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปน เกิดความลาชา หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ของผูตรวจการแผนดนิหรอืพนกังานเจาหนาที ่รวมท้ังตองไมเปนการสรางภาระ
แกประชาชนเกนิสมควร หรอืมลีกัษณะเปนการมุงหมายท่ีจะกลาวหาหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ และในสวนที่เกี่ยวกับการแจงหรือการรองเรียน 
ตองดําเนินการโดยมุงหมายใหการเสนอเรื่องตอผู ตรวจการแผนดินเปนไป
โดยสะดวกและรวดเร็ว และไมมีลักษณะบังคับใหตองเปดเผยตัวตนของผูแจง
หรือผูรองเรียน เวนแตเปนเรื่องการขอใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือ
ความไมเปนธรรมใหแกผูรองเรียนเปนการเฉพาะตัว ซึง่จาํเปนตองทราบตวับคุคล
เพื่อประโยชนในการติดตอขอขอมูลหรือแจงผลการดําเนินการ (มาตรา ๒๔)  
  ๗.๘) อํานาจของผูตรวจการแผนดินที่สามารถกระทําไดเทาที่จําเปน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
     (๑) ใหหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือ
ชีแ้จงขอเทจ็จรงิหรอืใหความเหน็ในการปฏบิตังิาน หรือมาใหถอยคํา หรือสงวตัถุ 
เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
     (๒) เขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
หรือรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แตในกรณีที่เคหสถานหรือสถาน
ที่ที่จะเขาไปนั้นมิไดอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ และเจาของ
หรือผูครอบครองไมยินยอม ใหเขาไปไดเมื่อมีหมายของศาล๔ 

๔ในการดําเนินการตาม (๒) นี ้ใหดําเนินการตอหนาผูครอบครองหรอืดูแลสถานทีห่รือผูซ่ึงเก่ียวของ หรือถาหาบุคคลดังกลาว
ไมได ก็ใหดําเนินการตอหนาบุคคลอื่นอยางนอย ๒ คนซ่ึงไดขอรองใหมาเปนพยาน ในการน้ี ใหผูครอบครองหรือดูแลสถานท่ี หรือ
ผูซึ่งเกี่ยวของใหความรวมมือ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนไปโดยสะดวก.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๒ จุลนิติ

     ในการดําเนินการดังกลาว ผูตรวจการแผนดินอาจมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการแทนผูตรวจการแผนดินได เวนแตการออกคําสั่ง
ตาม (๑) ใหมอบหมายไดเฉพาะเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ ทั้งน้ี ตามระเบียบ
ที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด (มาตรา ๒๕)
  ๗.๙) กรณีที่ผูตรวจการแผนดินตองปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกัน
     (๑)  การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
     (๒)  การปรึกษาหารือรวมกับองคกรอิสระอ่ืนหรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม
     (๓)  การเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๒ (๑)
     (๔)  การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๒ (๓)
     (๕)  การเสนอเร่ืองตอศาลรฐัธรรมนูญหรอืศาลปกครองตามมาตรา ๒๓
     (๖)  การรายงานการไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะของ
ผูตรวจการแผนดิน หรือการสงเร่ืองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙
     (๗)  การสงเรือ่งใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริต
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)  การพจิารณาการรับทรพัยสนิท่ีอาจมผีลกระทบตอความเปนกลาง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานตามมาตรา ๕๑
    (๑๓)  การออกระเบียบ ประกาศ หรือการอ่ืนใดท่ีกฎหมายน้ี กาํหนดให
เปนไปตามมติหรือตองไดรับความเห็นชอบของผูตรวจการแผนดิน
    (๑๔)  การอื่นใดที่ผูตรวจการแผนดินตกลงรวมกัน (มาตรา ๒๖)
  ๗.๑๐) หลักเกณฑการเปดเผยขอมูล 
      กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผูใดเปดเผยขอมูลอันทาํใหสามารถ
ระบุตัวตนของผูแจง ผูรองเรียน รวมท้ังขอมูลขาวสารท่ีไดมาเน่ืองจากการ
ปฏบิตัติามกฎหมายน้ี เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลเพื่อปฏิบัติตามหนาท่ีและ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๓จุลนิติ

อํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล สําหรับในสวนผูจัดทําและเผยแพร
รายงานตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ นั้น หากวาไดกระทําโดยสุจริต ผูนั้น
ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย (มาตรา ๒๘)  

๘) การดําเนินการตามหนาท่ีของผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๒, มาตรา ๓๒ 
ถึงมาตรา ๓๙)
   ๘.๑) หนาท่ีของผูตรวจการแผนดินในการแสวงหาขอเท็จจริงหรือ
ดําเนินการอื่นใด เพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ
      เมือ่ความปรากฏตอผูตรวจการแผนดินไมวาโดยทางใด ไมวาจะมี
ผูแจงหรอืผูรองเรยีนหรอืไมกต็าม วาบคุคลใดไดรบัความเดือดรอนหรอืความ
ไมเปนธรรมอันเน่ืองมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
หรอืมกีรณทีีก่ารปฏบิตังิานใด ๆ  ของหนวยงานของรฐัเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ ใหเปนหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน
ทีจ่ะตองแสวงหาขอเทจ็จรงิหรอืดาํเนนิการอืน่ใดดวยความรอบคอบ เพือ่เสนอแนะ
ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหขจัดหรือระงับความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมน้ัน หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบัติ
งานใด ๆ ตอไป เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลํ้า อํานวยประโยชนใหแกประชาชนอยาง
ทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไมจําเปน
      แตทัง้นี ้กอนการเสนอแนะดงักลาว กฎหมายไดกาํหนดใหผูตรวจการ
แผนดินตองหารือรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
ความสามารถ และอุปสรรคของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะดําเนินการ
ตามแนวทางที่เสนอแนะประกอบดวย (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)  
 ๘.๒) การดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามขอเสนอแนะจากผูตรวจการ
แผนดิน
      ๘.๒.๑) การเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาท่ีกอใหเกิดความ
เดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ
         ภายใตบังคับมาตรา ๓๒ วรรคสอง เมื่อหนวยงานของรัฐ
ไดรับขอเสนอแนะจากผูตรวจการแผนดินเพื่อใหมีการปรับปรงุกฎหมาย กฎ 
หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใด ๆ  บรรดาท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน
หรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชนโดยไมจําเปน
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๔ จุลนิติ

หรือเกินสมควรแกเหตุ ใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
๑๒๐ วนั ในกรณมีเีหตจุาํเปนไมอาจแกไขไดแลวเสรจ็ภายในกําหนดเวลา จะขยาย
เวลาออกไปอีกก็ไดเมื่อไดแจงใหผูตรวจการแผนดินทราบแลว โดยจะขยายเวลา
ไดอีกไมเกิน ๖๐ วัน เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวหนวยงานของรัฐน้ัน
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐนั้นจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายอันทําใหเกิดความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง และใหผู ตรวจการแผนดินแจงใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพ่ือดําเนนิการตามหนาท่ีและอํานาจโดยเร็ว 
โดยใหถอืวารายงานของผูตรวจการแผนดนิเปนสาํนวนการสอบสวนของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง) 
         ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ เห็นวาขอเสนอแนะของ
ผูตรวจการแผนดินไมอาจดําเนินการไดไมวาดวยเหตุใด ใหเปนหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐนั้นที่จะแจงใหผูตรวจการแผนดินทราบภายในกําหนดเวลา
ขางตน และปรึกษาหารอืรวมกับผูตรวจการแผนดนิและหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของ
เพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคน้ันโดยเร็ว และเมื่อไดขอยุติประการใด
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไปตามขอยุตินั้น ในกรณีที่ไมอาจหาขอยุติได
ใหผูตรวจการแผนดินเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควร และใหหนวยงานของรฐัทีเ่ก่ียวของดาํเนินการไปตามมติคณะรฐัมนตรี
ดังกลาว และใหนําความในมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับการดําเนินการ
ตามขอยตุหิรอืตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักลาวดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๓ วรรคสอง) 
      ๘.๒.๒) การเสนอแนะเพ่ือใหหนวยงานของรัฐขจัดหรือระงับความ
เดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกบุคคลใด
         ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดนิเสนอแนะตอหนวยงานของรฐั
ทีเ่ก่ียวของใหขจดัหรอืระงับความเดอืดรอนหรอืความไมเปนธรรมแกบคุคลใด
ใหหวัหนาหนวยงานของรฐัดําเนนิการใหเปนไปตามคาํเสนอแนะนัน้ภายใน ๓๐ วนั 
เวนแตหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว
จะขัดตอกฎหมาย กฎ หรือคําส่ัง หรือข้ันตอนการปฏิบตังิาน ใหแจงใหผูตรวจการ
แผนดินทราบกอนพนกําหนดเวลา ๓๐ วนัดังกลาว และใหผูตรวจการแผนดินหารอื
รวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพ่ือหาขอยุติโดยเร็วตอไป และใหนําความ
ในมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๓๔)  
      ๘.๒.๓) การเสนอแนะกรณีมีผู ไดรับความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมอนัเนือ่งมาจากหนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบตัใิหถกูตองครบถวน
ตามหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ 
         ในกรณีที่ความปรากฏตอผูตรวจการแผนดินวามีผูไดรับ
ความเดอืดรอนหรือความไมเปนธรรมอนัเนือ่งมาจากหนวยงานของรัฐยงัมไิด
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๕จุลนิติ

ปฏบิตัใิหถกูตองครบถวนตามหมวด ๕ หนาทีข่องรฐั ของรฐัธรรมนญู ใหผูตรวจการ
แผนดินรายงานพรอมขอเสนอแนะใหคณะรฐัมนตรทีราบเพือ่พิจารณาดาํเนินการ
ตอไปโดยเรว็ โดยผูตรวจการแผนดินจะรายงานใหรัฐสภาและเผยแพรใหประชาชน
ทราบดวยก็ได (มาตรา ๓๕)  
 ๘.๓)  กลไกการดาํเนนิการกรณีผูตรวจการแผนดนิเหน็วาความเดอืดรอน
หรือความไมเปนธรรมเรื่องใดเปนเรื่องเฉพาะตัวเปนรายกรณี หรือเปนเรื่อง
ที่อยูในหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐอื่น 
     ในการดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจตามกฎหมายนี ้ถาผูตรวจการ
แผนดินพิจารณาแลวเห็นวา ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมเรื่องใด
เปนเรื่องเฉพาะตัวเปนรายกรณี หรือเปนเร่ืองท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของ
หนวยงานของรัฐท่ีจะขจัดความเดือดรอนหรืออํานวยความเปนธรรมได
ตามหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานของรัฐน้ันอยูแลว ใหดําเนินการดังตอไปน้ี
     (๑) ในกรณีท่ีการดําเนินการในเร่ืองน้ันมีกฎหมายกําหนดใหมกีาร
รองทุกขหรืออุทธรณไวแลว ใหผูตรวจการแผนดินสงเร่ืองดังกลาวใหหนวยงาน
ของรัฐนั้นพิจารณาดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป
     (๒) ในกรณีที่เปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
หรอืการดาํเนนิการทางวนิยัของเจาหนาทีข่องรฐั ใหผูตรวจการแผนดนิสงเรือ่ง
ใหผูมีอํานาจดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลหรือการดําเนินการทางวินัย
ในกรณีนั้นดําเนินการตอไป แตทั้งนี้ ผูตรวจการแผนดินอาจแสวงหาขอเท็จจริง
ในเรือ่งนัน้เพือ่ประโยชนในการเสนอแนะใหมกีารแกไขกฎหมาย กฎ หรอืขัน้ตอน
การปฏิบัติงานที่กอใหเกิดปญหาดังกลาวอยางเปนระบบได
     (๓) ในกรณีที่การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
เปนเรือ่งเกีย่วกบัการทจุรติ ใหสงเรือ่งใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินพิจารณาดําเนินการตอไป แลวแตกรณี 
(มาตรา ๓๖)
  ๘.๔) ลกัษณะตองหามมใิหผูตรวจการแผนดนิในการรบัเรือ่งไวพจิารณา
     ภายใตบงัคับขอ ๔.๓) กฎหมายไดกําหนดหามมิใหผูตรวจการแผนดิน
รบัเรือ่งทีผู่ตรวจการแผนดนิพจิารณาแลวเหน็วามลีกัษณะดงัตอไปนี ้ไวพิจารณา
     (๑)  เรื่องที่เปนนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตนโยบายนั้น
ขดัตอรฐัธรรมนญูหรอืมผีลใหมกีารละเลยการปฏบิตัหินาทีข่องรฐัตามรฐัธรรมนญู
     (๒)  เรือ่งทีม่กีารฟองรองเปนคดอียูในศาลหรอืเรือ่งทีศ่าลมคีาํพิพากษา 
คาํสัง่ หรือคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว เวนแตเปนการศึกษาเพ่ือประโยชนในการ
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๖ จุลนิติ

     (๓)  เรื่องที่ไมอยูในหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
     (๔)  เรือ่งทีอ่ยูในหนาทีแ่ละอํานาจขององคกรอสิระอ่ืน หรอืทีอ่งคกร
อสิระอืน่รบัไวดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอํานาจขององคกรอสิระน้ันแลว แตไมตดั
อาํนาจในการทีจ่ะขอรับทราบผลการพจิารณาขององคกรอสิระทีร่บัเรือ่งไวดาํเนนิการ
     (๕)  เปนการรองเรยีนโดยใชสทิธิไมสจุรติและการพจิารณาจะไมเปน
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
     (๖)  เรื่องที่ผู รองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความ
ไมเปนธรรมอยางเหมาะสมแลว
     (๗)  เรื่องที่ผูตรวจการแผนดินเคยสรุปผลการพิจารณาแลว เวนแต
จะปรากฏพยานหลักฐาน หรือขอเท็จจริงใหมอันอาจทําใหผลการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไป
     (๘)  เรื่องอื่นตามมติที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด
     ในกรณีทีค่วามปรากฏในภายหลงัวาเปนเร่ืองท่ีมลีกัษณะดังกลาว
ขางตน กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินสั่งยุติเรื่อง (มาตรา ๓๗)  
  ๘.๕) การแจงผลการพิจารณาของผูตรวจการแผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการแผนดินแจงผลการดําเนินการตาม
ขอ ๖.๑) และขอ ๖.๓) หรือการไมรับพิจารณาหรือยุติเรื่องตามขอ ๖.๔) 
ใหผูรองเรียนหรือหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของทราบ โดยในกรณทีีไ่มรบัไวพจิารณา
หรอืใหยตุเิรือ่ง โดยใหระบุเหตุผลใหผูรองเรียนทราบดวย (มาตรา ๓๘)  

๙) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (หมวด ๓, มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๕๔)
 ๙.๑) หนาที่และอํานาจของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหสํานักงานผู ตรวจการแผนดินมีฐานะเปน
นิติบุคคล และอยูภายใตการบังคับบัญชา กํากับดูแล และรับผิดชอบรวมกัน
ของผูตรวจการแผนดิน โดยกจิการของสํานักงานไมอยูภายใตบงัคับแหงกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของ
สาํนักงานตองไดรบัประโยชนตอบแทนไมนอยกวาท่ีกาํหนดไวในกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน โดยใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
     (๑)  รบัผิดชอบงานธรุการและดาํเนินการเพือ่ใหผูตรวจการแผนดนิ
บรรลุภารกจิและหนาทีต่ามทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนูญ กฎหมายน้ี และกฎหมายอ่ืน
     (๒)  อาํนวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสรมิ และสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ของผูตรวจการแผนดิน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๗จุลนิติ

     (๓)  ศกึษา รวบรวม วเิคราะหขอมลู และสนับสนุนใหมีการวิจัยเก่ียวกับ
งานของผูตรวจการแผนดิน
     (๔)  ดําเนินการหรือสงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในการเผยแพรความรูความเขาใจแกประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน
     (๕)  ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่ผูตรวจการ
แผนดินมีมติมอบหมาย
  ๙.๒) การกํากับดูแลสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
     ในการกํากับดแูลสาํนักงาน ใหผูตรวจการแผนดนิมอีาํนาจออกระเบยีบ
หรือประกาศในเรื่องดังตอไปนี้
     (๑)  การจัดแบงสวนงานของสาํนักงานและขอบเขตหนาทีข่องสวนงาน
ดงักลาว โดยการการดาํเนนิการดงักลาวตองคาํนงึถงึความมปีระสทิธภิาพ ความคุมคา
และความคลองตัว 
     (๒)  การกําหนดตําแหนง อตัราเงนิเดอืน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนง
และคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นของเลขาธิการ พนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน แตท้ังน้ี ตองคํานึงถึงคาครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพ 
และภาระความรับผิดชอบที่แตกตางกันของพนักงานและลูกจางแตละสายงาน
และระดับดวย
     (๓)  การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดมาตรฐานทาง
จรยิธรรม สมรรถภาพ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน วนิยัและการลงโทษทางวนิยั 
การออกจากตาํแหนง การรองทกุขและการอทุธรณการลงโทษ สาํหรบัเลขาธกิาร
และพนกังานของสาํนักงาน รวมทัง้วิธีการและเงือ่นไขในการจางลูกจางของสาํนักงาน
     (๔)  การบริหารจัดการการเงินและทรัพยสิน การงบประมาณ และ
การพัสดุของสํานักงาน
     (๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นซ่ึงรวมถึงการจัดใหมี
กองทุนสํารองเล้ียงชีพแกเลขาธิการ พนักงานและลูกจางของสํานักงาน และ
หลักเกณฑและเงือ่นไขการจายเงนิชดเชยในกรณเีลขาธกิารดาํรงตาํแหนงครบวาระ
     (๖)  การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการไดมาซึ่งเลขาธิการ
     (๗)  การกาํหนดเครือ่งแบบและการแตงเครือ่งแบบของผูตรวจการ
แผนดิน เลขาธิการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน
     (๘) การอ่ืนใดอันจําเปนตอการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงาน
ของสาํนกังานหรือการบงัคบับญัชาเลขาธิการ พนกังานหรือลกูจางของสํานกังาน 
หรือการทําใหบุคคลดังกลาวทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๙๘ จุลนิติ

     ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น กฎหมาย
กําหนดใหผู ตรวจการแผนดินคํานึงถึงความเท่ียงธรรม ขวัญและกําลังใจ
ของบคุลากร โดยจะกําหนดใหมคีณะบคุคลเพ่ือกาํกบั ดแูล หรอืพจิารณาคํารองทุกข
หรือคําอุทธรณที่เปนอิสระดวยก็ได
  ๙.๓) การออกขอกําหนดทางจริยธรรม
     ใหผู ตรวจการแผนดินออกขอกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับ
แกพนักงานและลูกจางของสํานักงาน  โดยขอกําหนดทางจริยธรรมดังกลาว
ตองระบุดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษอยางใด
  ๙.๔) เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหสาํนักงานมเีลขาธกิารคนหน่ึงซ่ึงประธานผูตรวจการ
แผนดนิแตงตัง้ตามมตขิองผูตรวจการแผนดนิ เปนผูบงัคบับญัชาพนกังานและ
ลูกจางของสํานักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ
ผูตรวจการแผนดิน โดยผูตรวจการแผนดินจะมีมติกําหนดใหมีรองเลขาธิการ
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได สําหรับในกรณีที่ผูตรวจการ
แผนดินประชมุรวมกัน ใหเลขาธกิารทาํหนาท่ีเปนเลขานุการของท่ีประชมุผูตรวจการ
แผนดิน (มาตรา ๔๔)  
     เลขาธิการมวีาระการดํารงตาํแหนงคราวละ ๕ ปนบัแตวนัท่ีไดรบัแตงต้ัง 
และอาจไดรบัแตงตัง้ใหมไดแตไมเกนิสองวาระตดิตอกัน (มาตรา ๔๕ วรรคสอง)  
 ๙.๕) คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของเลขาธกิารสาํนักงานผูตรวจการ
แผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษ มีสัญชาติไทย มีอายุไมเกิน ๖๐ ปในวันที่ไดรับแตงตั้งและมีอายุไมเกิน 
๖๕ ปในขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการและมีคณุวฒุ ิประสบการณ และความเชีย่วชาญ
อนัจะเปนประโยชนแกการปฏบิตังิานของสํานกังานตามระเบียบทีผู่ตรวจการแผนดนิ
กําหนด (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง)  
  ๙.๖) หนาที่และอํานาจของเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
     กฎหมายกําหนดใหเลขาธิการมีหนาที่และอํานาจควบคุมดูแลการ
ปฏบิตังิานโดยทัว่ไปของสาํนกังานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติ
ของผูตรวจการแผนดิน และใหมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ดวย
     (๑)  บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย 
พนักงานหรอืลูกจางของสาํนักงาน ตลอดจนใหพนักงานหรอืลูกจางของสาํนักงาน
ออกจากตําแหนง ตามระเบียบของผูตรวจการแผนดิน
     (๒)  วางระเบยีบเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของสาํนกังานเทาทีไ่มขดักบั
ระเบยีบหรอืประกาศหรอืมตขิองผูตรวจการแผนดิน โดยการออกระเบยีบดงักลาว 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙๙จุลนิติ

ตองไมมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน เกิดความลาชาหรือ
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
     (๓) หนาท่ีและอํานาจตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
และตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด (มาตรา ๔๗)   
     สาํหรบัในกจิการของสาํนกังานทีเ่กีย่วกบับคุคลภายนอก กฎหมาย
กาํหนดใหเลขาธกิารเปนผูแทนของสาํนกังาน  เพือ่การนี ้เลขาธกิารจะมอบอาํนาจ
ใหบุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ไดตามระเบียบที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด และ
ในการดาํเนนิการดงักลาว ถาเปนกจิการสาํคญัเกีย่วกบัการงบประมาณของสาํนกังาน
และกิจการอ่ืนใดท่ีมีผลตอการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจการแผนดินตามที่
ผูตรวจการแผนดนิกาํหนดใหเลขาธกิารขอความเหน็ชอบจากผูตรวจการแผนดนิกอน 
(มาตรา ๔๘)  
  ๙.๗) รายไดและทรัพยสินของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
     กฎหมายกําหนดใหรายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของ
สํานักงาน ประกอบดวย
     (๑)  เงินอุดหนุนที่ไดรับมาตามมาตรา ๔๙
     (๒)  รายไดจากคาธรรมเนียมหรือทรัพยสินของสํานักงาน
     (๓)  ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงาน๕

     (๔)  ดอกผลหรือผลประโยชนของเงินหรือทรัพยสินของสํานักงาน
     (๕)  รายไดอื่นตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา ๕๑)  
     ทัง้นี ้รายไดของสํานักงานไมเปนรายไดท่ีตองนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงนิคงคลงั กฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ หรอืกฎหมายอืน่ นอกจากนี ้
ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และผูใดจะยก
อายุความขึ้นเปนขอตอสูมิได

๑๐) บทกําหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๕๕) 
  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการแผนดินตามความในขอ ๗.๘) (๑) 
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือเปดเผยขอมูลโดยฝาฝนความในขอ ๗.๑๐) ตอง
ระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

๕ในการรับทรัพยสินตาม (๓) ใหคํานึงถึงความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการรับ
ทรัพยสินดังกลาวอาจมีผลกระทบตอความเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงาน จะส่ังใหสํานักงานไมรับทรัพยสินน้ันหรือ
ใหคืนทรัพยสินนั้นแกผูอุทิศใหก็ได.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๐๐ จุลนิติ

๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๖๓)
  ๑๑.๑) ใหประธานผูตรวจการแผนดนิและผูตรวจการแผนดนิซึง่ดาํรงตาํแหนง
อยูในวันกอนวันท่ีกฎหมายนี้ใชบังคับ กลาวคือ ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผู ตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตาํแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณตีาม (๓) ในสวนทีเ่กีย่วกบัการขาดคณุสมบตัิ
ตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ (มาตรา ๕๖)  
 ๑๑.๒) ภายใน ๒๐ วนันบัแตวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ใหศาลรัฐธรรมนญู
และองคกรอิสระที่มิใชผูตรวจการแผนดิน แตงต้ังและสงช่ือผูแทนใหสํานักงาน
เลขาธกิารวฒุสิภาเพือ่ประกอบเปนคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ แตหาก
พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ศาลรัฐธรรมนญูหรอืองคกรอสิระใดยงัไมอาจแตงตัง้
ผูแทนได หรือในกรณีที่ไมมีผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ใหคณะกรรมการ
สรรหาปฏิบตัหินาทีต่อไปไดโดยใหถอืวาคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ
สรรหาเทาที่มีอยู แตไมเปนการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระท่ีจะ
แตงต้ังผูแทนมาในภายหลัง การแตงต้ังดังกลาวไมมีผลใหการดําเนินการของ
คณะกรรมการสรรหาที่ไดดําเนินการไปแลวตองเสียไป
       ทั้งน้ี ภายใน ๓๐ วันนับแตวันพนจากระยะเวลาดังกลาว 
ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาและวินิจฉัยวาประธานผูตรวจการแผนดินและ
ผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผูใด 
ถอืวาเปนผูดาํรงตําแหนงตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) คาํวินจิฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาใหเปนที่สุด (มาตรา ๕๗)   
  ๑๑.๓) ในกรณีทีต่องมกีารสรรหาผูตรวจการแผนดินท่ีวางอยู ใหคณะกรรมการ
สรรหาตามขอ ๑๑.๒) ดาํเนนิการสรรหาผูสมควรไดรบัการแตงต้ังเปนผูดาํรงตําแหนง
ผูตรวจการแผนดินตามจํานวนที่ยังวางอยูภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
ตามขอ ๑๑.๒) สําหรับในกรณีที่ไมมีประธานผูตรวจการแผนดิน เม่ือวุฒิสภา
ใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงไดรับการสรรหาแลวใหผูซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
วฒุสิภาและผูตรวจการแผนดนิซึง่ยงัอยูในตาํแหนงตามขอ ๑๑.๑) ประชมุรวมกนั
เพ่ือเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปนประธานผูตรวจการแผนดิน และแจงใหประธานวฒุสิภา
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป (มาตรา ๕๘)  
  ๑๑.๔) ใหเลขาธกิารสาํนักงานผูตรวจการแผนดินซ่ึงดํารงตาํแหนงอยูในวนั
กอนวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายนี้ดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินตอไป และ
ใหประธานผูตรวจการแผนดินจัดทําสัญญาจางข้ึนโดยใหมีระยะเวลาการจาง
ไมเกินวาระที่จะตองพนจากตําแหนงตามพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๐๑จุลนิติ

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป กลาวคอื มผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัพฤหสับดทีี ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป)

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ สําหรับในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินดังกลาว ใหเปนไปตามมติ
ของผูตรวจการแผนดินที่จะวินิจฉัย (มาตรา ๕๙)  
  ๑๑.๕) บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของผูตรวจการแผนดิน
ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใชบังคับอยู
ในวันกอนวันท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ใหมผีลใชบงัคบัตอไปเทาทีไ่มขดัตอรฐัธรรมนญู
หรือกฎหมายนี้  ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๐)  
  ๑๑.๖) ใหสํานักงานผูตรวจการแผนดินตามพระราชบัญญัติสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนสาํนกังานผูตรวจการแผนดนิตามกฎหมายนี้ 
บรรดาสิทธิ หนาที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินตาม
พระราชบญัญตัสิาํนกังานผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ มอียูกบับคุคลใดในวนั
กอนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหโอนมาเปนของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๑)
  ๑๑.๗) ใหโอนบรรดาพนักงานและลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเปนของ
สาํนกังานผูตรวจการแผนดนิตามกฎหมายนี ้และใหถือวาสิทธิและประโยชนอ่ืนใด
ซึง่พนกังานหรอืลกูจางดงักลาวไดรับตามพระราชบัญญตัสิาํนกังานผูตรวจการแผนดนิ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนสิทธิและประโยชนอื่นใดที่ไดรับตอไปตามกฎหมายน้ี เวนแต
จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๒ (๒) กําหนดไวเปนอยางอื่น (มาตรา ๖๒)  
  ๑๑.๘) การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนหรือการดําเนินการอื่นใด
ตามหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินหรือสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งดําเนินการ
กอนวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ถาการนัน้อยูในหนาทีแ่ละอาํนาจของผูตรวจการแผนดนิ
ตามกฎหมายน้ี ใหถือวาการน้ันเปนการดําเนินการตามกฎหมายน้ี สวนการดาํเนนิการ
ตอไปใหเปนไปตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๓)  
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