
บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 
   

 
  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขอเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้จัดท าบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  เพ่ือให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนดหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
โดยก าหนดกลไกการด าเนินการตามหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลังของรัฐ 
 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน 
การเงินการคลัง และด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๑๒)  ทั้งนี้ โดยมีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
(ร่างมาตรา ๒๑) 

๒.๒ คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ

สรรหา โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลปกครองสูงสุด และ
บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอ่ืนที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๑๕) 
โดยในการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสรรหาจะต้องปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่ง
มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 
รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ โดยให้ใช้วิธีการประกาศรับสมัครและ
คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไป โดยต้องได้รับความยินยอมของ
บุคคลนั้น และต้องค านึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  ทั้งนี้ 
ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๑๖)  และผู้ที่ได้รับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น
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กรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา (ร่างมาตรา ๑๗)  

๒.๓ การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการ
สรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจาก
ต าแหน่งหรือไม่ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา
เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดพ้นจากต าแหน่งเพราะ
เหตุลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๙ และร่างมาตรา ๒๒ 
วรรคสาม) 

๒.๔ การแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นการชั่วคราว 
ในกรณีที่กรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและ 

ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และมีกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินเป็นการชั่วคราว ให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จนกว่ากรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งแทน (ร่างมาตรา ๒๔) 

๒.๕ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑) หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการวางนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่าย  
เงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมไปถึงการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และการสั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท า
ผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ร่างมาตรา ๒๗) 

ส าหรับการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินวางเป็นนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
และการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (ร่างมาตรา ๒๘) ส่วนการก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดให้ต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งจะต้องเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
และหากหน่วยรับตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
ด าเนินงานหรือยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบและพิจารณาหรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑ์มาตรฐานหรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวได้  (ร่างมาตรา ๒๙) ส าหรับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อย 
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ต้องประกอบด้วย วิธีการตรวจเงินแผ่นดิน ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน 
ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ วิธีการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง และวิธีการรายงาน การแจ้ง และ  
การเผยแพร่ผลการตรวจ (ร่างมาตรา ๓๐) 

ทั้งนี้ ในการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องไม่มีผลให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจสั่งผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจหน่วยรับตรวจใดหน่วยรับตรวจหนึ่ง หรือมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติตามหน่วย
รับตรวจหรือท าให้มีการตรวจสอบใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือมี
ผลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาจขอให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาทบทวนนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินได้หากเห็นว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๓๑) 

 นอกจากหน้าที่และอ านาจดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน  
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานโดยผู้ประเมินอิสระ และการจัดเก็บค่าสอบบัญชีจาก  
หน่วยรับตรวจและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่จะเรียกเก็บ
จากหน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ได้ (ร่างมาตรา ๓๒) 

(๒) การก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดินไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  
หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจสั่งให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินรับไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๓๓)  ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจออกระเบียบก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องท ารายงานผล  
การตรวจเงินแผ่นดินโดยสรุปเป็นรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือทราบด้วยก็ได้  
(ร่างมาตรา ๓๒ วรรคสอง)  

(๓) กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ามีปัญหาในการปฏิบัติตามนโยบาย 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการปรึกษาหารือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะได้ (ร่างมาตรา ๓๔) และในกรณีที่หน่วยรับ
ตรวจเห็นว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้หน่วยรับตรวจมีสิทธิยื่นค าร้องไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยได้ (ร่างมาตรา ๓๕) 

๒.๖ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนดให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม

ค าแนะน าของวุฒิสภา โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๔๐) โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละหกปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว (ร่างมาตรา ๔๗)  
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๒.๗ การสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
เมื่อมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ด าเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๔๑) 
โดยในการสรรหา ให้ใช้วิธีการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน ซึ่งต้องกระท าโดยเปิดเผย และให้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็น
การทัว่ไป เพ่ือรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือประกอบการพิจารณาในการสรร
หาด้วย (ร่างมาตรา ๔๒)  

ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินปรึกษาหารือเพ่ือคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน 
การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความ
กล้าหาญและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสั งคม 
รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ โดยในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส าคัญ โดยให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดง  
ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม  
(ร่างมาตรา ๔๓)  

ในการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก าหนดให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
และให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการลงคะแนนของตนไว้ด้วย และผู้ ซึ่งจะได้รับ 
การเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส าหรับกรณีที่ ไม่มีผู้ ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสาม  
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีมีผู้สมัครคนเดียว ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 
(๒) ในกรณีมีผู้สมัครสองคนให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียง

ถึงสองในสาม ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 
(๓) ในกรณีมีผู้สมัครเกินสองคนขึ้นไป ให้น าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมา

ลงคะแนนใหม่ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 
ส าหรับกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน ให้ประธานกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินจับสลากผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเพ่ือให้เหลือสองคนแล้วจึงลงคะแนน (ร่างมาตรา ๔๔) และเมื่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้แล้ว 
ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา (ร่างมาตรา ๔๕) โดยผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ด าเนินการ
สรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับการสรรหาในครั้งนี้ จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้  
(ร่างมาตรา ๔๖) 
  ๒.๘ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็น อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรับผิดชอบ 
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
(ร่างมาตรา ๔๘) และจะต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจต้องเป็นไปโดย
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สุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (ร่างมาตรา ๔๙) 

๒.๙ การพ้นจากต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่ก าหนดแล้ว ได้ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งเพราะคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เนื่องจากจงใจ  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดและเมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ด าเนินการ
ภายในเวลาอันสมควรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทางราชการ และการพ้นจากต าแหน่ง
ด้วยเหตุอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา (ร่างมาตรา ๕๐)  ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน 
จนกว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินแทน ส าหรับหลักเกณฑ์การก าหนดอาวุโสให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๕๑) 

๒.๑๐ หน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบาย 

การตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจเงินแผ่นดินและตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ  
ในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และ
นอกจากหน้าที่และอ านาจดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีเพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินถือปฏิบัติ ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ ตรวจสอบบัญชีทุนส ารอง
เงินตราประจ าปีและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ แจ้งผลการตรวจสอบ
และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจเพ่ือให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ  
วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ
มติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดจ้างและก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  
ในการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๕๓ และร่างมาตรา ๕๔)  ทั้งนี้ ได้ก าหนด
ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
ให้สาธารณชนทราบ จนกว่าจะได้ข้อยุติเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนั้นแล้ว เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น 
เพ่ือระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด  
การเปิดเผยนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นแล้ว (ร่างมาตรา ๕๕)  
และได้ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามของหน่วยรับตรวจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
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ของรัฐ หรือในเรื่องที่อยู่ในอ านาจการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ตอบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการสอบถาม (ร่างมาตรา ๕๖)  

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกระท าการอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ได้ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจด าเนินการไต่สวนเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดส าหรับการไต่สวน
เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  เมื่อผลการไต่สวนเบื้องต้นปรากฏว่ากรณีมีมูล 
ให้ส่งส านวนการไต่สวนเบื้องต้นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป (ร่างมาตรา ๗ วรรคสาม)  

๒.๑๑ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนดให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เป็น
หน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย (ร่างมาตรา ๕๗) มีหน้าที่และอ านาจในการรับผิดชอบ
งานธุรการ และด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืน อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ด าเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ จัดให้มีการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่ างประเทศ
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือเสนอสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวบรวมค าสั่งของผู้ว่าการและเจ้ าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรับตรวจ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับผลการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาวางหลักเกณฑ์  
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ และเผยแพร่ผล  
การตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๕๘) 

๒.๑๒ การตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะผู้ตรวจสอบในการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และดูแลให้คณะผู้ตรวจสอบมีความ
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบส านักงาน ซึ่งประกอบด้วย ประธานวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการ 
ประธานองค์กรอิสระทุกองค์กร ยกเว้นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการ โดยให้อธิบดี
กรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๗๒) โดยให้กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก ากับการตรวจสอบแต่งตั้งคณะผู้ ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในกรมบัญชีกลางตามจ านวน 
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มีหน้าที่
และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจตรวจเงินแผ่นดิน
ของหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วให้คณะผู้ตรวจสอบ 
ท ารายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รัฐสภา 
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และคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทัว่ไปด้วย (ร่างมาตรา ๗๓) 

๒.๑๓ กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนดให้มีกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ได้แก่ เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนซึ่งมิได้น าส่งกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายได้จากค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณ
ประจ าปีซึ่งเหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มีผู้บริจาคให้กองทุน และดอกผลหรือ
ผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน โดยเงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๗๗ และร่างมาตรา ๗๘) ส าหรับเงินกองทุนก าหนดให้น าไปใช้จ่าย 
กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอหรือที่ไม่อาจเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่
และบุคลากรอื่นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้าง
เพ่ือช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นค่าใช้ จ่ายอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด (ร่างมาตรา ๗๙) 
ส าหรับการบริหารจัดการกองทุน ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มอบหมาย ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
มอบหมาย และผู้อ านวยการส านักการเงินและการคลัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการ  
(ร่างมาตรา ๘๑) มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารจัดการ อนุมัติการจ่ายเงินกองทุน และก ากับดูแลการใช้จ่าย
เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถจัดท ารายงาน
การเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป (ร่างมาตรา ๘๒) โดยก าหนดให้คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา ๗๓ เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  
ท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้น และเผยแพร่  
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๘๓) 

๒.๑๔ หน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ 
(๑) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือ

แบบแผนการปฏิบัติราชการ  
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฎว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ

ตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
และควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องรับฟังค าชี้แจงและเหตุผล  
หรือความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย โดยในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติของทางราชการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ  
ที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณา
ด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป หรือด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี 
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และเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบ และในกรณีที่  
ผลการตรวจสอบประกอบกับค าชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือในขณะด าเนินการ 
หรือการปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินที่จะเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป ในกรณีเช่นนั้น การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ  
ที่บกพร่องให้เป็นอันพับไป เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต (ร่างมาตรา ๘๔) 

(๒) การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้หรือผลตอบแทน 
 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่าหน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือผลตอบแทน

ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ไปยังหน่วยรับตรวจเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือ
แจ้งผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
และในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ หรือเห็นว่า  
การด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้แจ้งไปยังรัฐมนตรี  
เจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าหน่วยรับตรวจ 
มีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจ
ขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมที่ได้มาจากผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด โดยต้องระบุ
หลักฐานให้หน่วยรับตรวจทราบตามสมควร และเมื่อหน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้วให้ถือว่าเป็นการ
กระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อ านาจ
ประเมินแทนหน่วยรับตรวจ หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอ านาจประเมิน (ร่างมาตรา ๘๕) 

(๓) การตรวจสอบการบริหารจัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน 
 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอ านาจในการ

บริหารจัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ  
ให้ถูกต้องและให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด โดยในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ 
หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป หรือในกรณีที่มี
กฎหมายก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจด าเนินการอย่างใดต่อไป ก็ให้ด าเนินการไปตามนั้น  
(ร่างมาตรา ๘๖) 

(๔) การตรวจสอบพบการกระท าอันมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติ 
ให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจจัดท า



๙ 
 

โครงการหรืออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการดังกล่าว ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  
โดยให้ถือว่ารายงานและเอกสารที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งให้เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนหรือ
สอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๘๗) 

(๕) การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 
 ก าหนดให้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพได้ เมื่อหน่วยรับตรวจ 

ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือขาด
ประสิทธิภาพ จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างด าเนินการก็ได้ โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
จะต้องแนะน าวิธีด าเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย ส าหรับกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าการ
ด าเนินการที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแนะน าไม่อาจหรือไม่สมควรด าเนินการโดยมีเหตุ ผลอันสมควร ให้เป็น
หน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือเพ่ือหาข้อยุติ
โดยเร็ว เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายขึ้น และเมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้วให้หน่วยรับตรวจด าเนินการไปตาม  
ข้อยุตินั้น (ร่างมาตรา ๘๘)  นอกจากนี้ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยรับตรวจ ได้ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่า
เป็นไปโดยประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนดไว้หรือไม่  
และให้จัดท าข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงประเพณี วัฒนธรรม สังคม และความนิยมของท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้รับฟังเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย  
(ร่างมาตรา ๘๙) 

(๖) การตรวจสอบรายงานการเงิน 
 ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐ

ส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณหรือตามที่ ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้ วแจ้งผลให้หน่วยรับตรวจทราบ  ทั้ งนี้  
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๙๐)  

๒.๑๕ วินัยการเงินการคลัง 
(๑) ในกรณีตรวจพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการทุจริตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือก ากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้ แต่หากเป็นกรณีที่มีลักษณะเป็น
การทุจริต ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป หรือในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือ 
มีลักษณะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้
ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป หรือด าเนินการทาง
วินัย แล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบ (ร่างมาตรา ๙๔) 
ส าหรับกรณีที่ผู้ รับตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มี เหตุ อันสมควร ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้ (ร่างมาตรา ๙๕) 

(๒) ในกรณีตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และเป็นกรณีที่ไม่อาจถูก



๑๐ 
 

ด าเนินการตามมาตรา ๙๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๕ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้นั้น (ร่างมาตรา ๙๖) 

(๓) โทษทางปกครอง 
 ก าหนดให้โทษทางปกครอง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และปรับทางปกครอง โดยการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงิน เดือนสิบสองเดือนของ 
ผู้ถูกลงโทษมิได้ และในการพิจารณาโทษทางปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องค านึงถึง  
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้นด้วย (ร่างมาตรา ๙๗) 

(๔) การพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงโทษทางปกครอง 
 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้รายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นหลัก โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย 
ส าหรับการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และการยื่นค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด (ร่างมาตรา ๙๘) 

(๕) การอุทธรณ ์
 ก าหนดให้ผู้ถูกสั่งลงโทษอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเวลาเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง (ร่างมาตรา ๑๐๒) 
๒.๑๖ บทก าหนดโทษ 

ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๐๓) 
(๒) การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๐๔) 
(๓) กรณีท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือท าให้ 

ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ยึด 
อายัด หรือเรียกให้ส่ง (ร่างมาตรา ๑๐๕) 

(๔) เจ้าหน้าที่ละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ร่างมาตรา ๑๐๖) 

๒.๑๗ บทเฉพาะกาล 
(๑) ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  
เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้ รับ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๑๐๗) 

(๒) ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินด าเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ และยังไม่ได้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือ 



๑๑ 
 

ทรงแต่งตั้ง ให้ยุติการสรรหานั้น และด าเนินการสรรหาใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส าหรับ
กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการ
ในต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๑๐๘) 

(๓ ) ก าหนดบท เฉพาะกาลรองรับ ให้ ส านั ก งานการตรวจ เงินแผ่ นดิ นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และบรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๐๙) 

(๔) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้โอนงบประมาณ ทรัพย์สิน ข้าราชการ และ
บุคลากรอ่ืนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรือบุคลากรอ่ืนดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสิทธิและประโยชน์ อ่ืนใดที่ได้รับต่อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน (ร่างมาตรา ๑๑๐) และก าหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชี
หรือการปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนซึ่งมิได้น าส่งกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๑๑๑) 

(๕) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเสมือนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
ค าสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(ร่างมาตรา ๑๑๒) 

(๖) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับบรรดาการด าเนินการใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด าเนินการก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไป  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๑๓) 

(๗) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับวินัยทางงบประมาณ
และการคลังที่ได้กระท าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไปให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมการตรวจเงิน



๑๒ 
 

แผ่นดิน แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามหมวด ๗ วินัยการเงินการคลัง โดยให้ถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างมาตรา ๑๑๔) 

    
 

 
 

 


