
การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                      แก้ไข/ปรับปรุง               ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 

เพ่ือให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐ (๗) 
และมาตรา ๒๖๗ (๙) ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๒๓๘ ถึงมาตรา ๒๔๕ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป ของหมวด ๑๒ องค์กรอิสระ และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนบทบัญญัติมาตรา ๒๔๑ 
ประกอบมาตรา ๒๒๐ และมาตรา ๒๔๓ ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวาระการด ารงต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ
ทั้ งปวงในการใช้ดุลพินิจ รวมทั้ งให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและองค์กรอิสระอ่ืนร่วมมือ 
และช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร 

 
 ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 

มาตรา ๑๓๐ (๗) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

เป็นการไม่ด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ 
 
 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
  แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ไม่มีทางเลือกอ่ืน 
 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

(๑) ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท าด้วย
ความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงการด าเนินการตามหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึง  
ความคุ้มค่า ความสงบเรียบร้อย ความไว้วางใจของสาธารณชน การด าเนินงานโดยสุจริต ผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่



๒ 

 

การเงินการคลังของรัฐด้วย โดยในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่ในการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าวและตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้ง  
ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และการสั่ง
ลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ส าหรับผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนดให้เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบาย
การตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่ นดินดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระโดยรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

(๒) ก าหนดขอบเขตของ “การตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายถึง ตรวจสอบการเงินของ
หน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์  
การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ 
ในความครอบครองหรืออ านาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือ 
การใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่  
รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของ  
การตรวจสอบดังกล่าว และการตรวจสอบอ่ืนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาลิมาว่าด้วยแนวปฏิบัติในการตรวจเงินแผ่นดิน (Lima Declaration 
of Guidelines on Auditing Precepts) หรือทีจ่ัดท าขึ้นโดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ 
(International Organisation of Supreme Audit Institutions : INTOSAI) โดยมีการก าหนดหลัก
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
(Legality audit) การตรวจสอบความถูกต้อง (Regularity audit) และการตรวจสอบการด าเนินงาน 
(Performance audit) 

(๓) ก าหนดให้มีการประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอ่ืน  
และก าหนดแนวทางการท างานที่ ไม่ซ้ าซ้อนกัน  ในกรณีที่ ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า 
มีผู้ กระท าการ อัน ไม่ชอบด้ วยกฎหมายอันอยู่ ในหน้ าที่ และอ านาจขององค์กรอิสระ อ่ืน  
ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้ง 
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าการด าเนินการ
เรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย  
ใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และไม่ซ้ าซ้อนกัน ส าหรับการด าเนินการในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง



๓ 

 

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็น
กรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป โดยให้ถือ
ว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวน
การสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือของหน่วยงานอื่นตามท่ีได้รับแจ้งนั้น แล้วแต่กรณี 

(๔) ก าหนดกรอบในการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินให้แบ่งออกเป็นสอง
ระยะ ได้แก่ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญในเรื่องทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน ผลสัมฤทธิ์ในการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยนโยบาย
ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ด้วย  ส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องสอดคล้องกับ
หลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ เป็นที่ยอมรับของสากล และต้องเผยแพร่ให้หน่วยรับ
ตรวจและประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการตรวจเงินแผ่นดิน 
แต่ละด้าน ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจ ระยะเวลาในการตรวจ วิธีปฏิบัติในการ
ตรวจ วิธีการให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ วิธีการเปิดโอกาสให้ 
หน่วยรับตรวจชี้แจง และวิธีการรายงาน การแจ้งและเผยแพร่ผลการตรวจ 

(๕) ก าหนดกรอบหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเมื่อมีกรณีที่ผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
แบบแผนการปฏิบัติราชการ หรือมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บรายได้หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตาม
กฎหมายหรือสัญญา หรือมีข้อบกพร่องในกรณีที่หน่วยรับตรวจละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการ
บริหารจัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือมีข้อบกพร่องกรณีมีการกระท าใด ๆ 
มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติ
ให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการดังกล่าว ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินแจ้งข้อบกพร่องไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยรับตรวจ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือแจ้งไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มี
หน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ ในกรณีท่ีตรวจพบข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือ
มีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจ
ต่อไป หรือด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี แต่หากผู้รับตรวจไม่ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายใน
เวลาอันสมควร ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้   ทั้งนี้ 



๔ 

 

หากผู้รับตรวจผู้ใดไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดหรือโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ลงโทษทางปกครอง
แก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้ 
 

 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
การก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการก ากับดูแล 

การตรวจเงินแผ่นดิน และหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจเงินแผ่นดิน  
ท าให้มีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจเงินแผ่นดินและ
การตรวจสอบการด าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และแบบแผนการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมี
ประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลังของรัฐ 

 
  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 

เกิดข้อบกพร่องในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินลดน้อยลง และหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจ 
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
 

 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

ไม่มี 
การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 

 
๒. ผู้ท าภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ท าภารกิจนี้ 

เนื่องจากมาตรา ๒๔๐ และมาตรา ๒๔๒ ของรัฐธรรมนูญ  ก าหนดให้ เป็นหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามล าดับ โดยมีส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้ก าหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ เป็นหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึงมิได้ก าหนดให้เป็นภารกิจที่ต้องด าเนินการร่วมกับเอกชน 
 



๕ 

 

 ๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นเรื่องที่
อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนก็ให้มีการแจ้งให้องค์กรอิสระ อ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้นเพ่ือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  และหากเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน  รวมทั้งก าหนดให้มีการประสานปรึกษาหารือร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจเงินแผ่นดินและท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

 
 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 
  มากกวา่หรือไม ่

เนื่องจากมาตรา ๒๔๐ และมาตรา ๒๔๒ ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้ภารกิจตาม 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็น
หน่วยรับตรวจตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดด้วย  

 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 

  หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) 

 
 ๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๗) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ 
ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย 

 
 ๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 

เนื่ องจากมาตรา ๑๓๐ (๗ ) ประกอบมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ  บัญญั ติ ให้ 
การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย  และให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 
 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 



๖ 

 

 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ี ๆ ไป เนื่องจาก......................................... 
 ใช้บังคับเพียงบางท้องท่ี เนื่องจาก.............................................................. 

  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติให้มีข้ึน 
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด............................. 
 ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด..................................... 

 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๗) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 
 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
   ควบคุม (ข้ามไปข้อ ๓.๗)    ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม   
   ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม) 
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจด้วย 

 
 ๓.๗ การใชร้ะบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ไม่มี 
 
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร 

 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีการใช้ระบบคณะกรรมการ เนื่องจาก
มาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขึ้น 
  ๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 
   ไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอ่ืน 
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี 
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 
   ไม่มี 
 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินหรือไม่ อย่างไร 

ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้ก าหนดกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องไม่มีผลให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



๗ 

 

มีอ านาจสั่งผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจหน่วย ใดหน่วยหนึ่ง 
หรือมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ หรือท าให้มีการตรวจสอบใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่
และอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากนี้ ในการใช้อ านาจเพ่ือออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพ่ือก ากับการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องไม่มีผลให้การท างานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ขาดความเป็นอิสระ หรือท าให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบ 
การตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ส าหรับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดให้การ
ตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องค านึงถึงประเพณี 
วัฒนธรรม สังคม และความนิยมของท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดย
ให้รับฟังเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 
 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 

 โทษทางอาญา    โทษทางปกครอง   ระบบผสม 
 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
และเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อมูลที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับหน่วยรับตรวจ ผู้รับตรวจ หรือบุคคลใดที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในการชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล ส่งเอกสารหลักฐาน
หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงกรณีผู้ที่ครอบครองหรือรักษาทรัพย์สินหรือเอกสาร
หลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยึด อายัด หรื อเรียกให้ส่ง  
ท าให้ทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานนั้นเสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย 
หรือไร้ประโยชน์ด้วย  นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อความ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง
ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น จึงได้ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ที่ เปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง  
หรือข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการตรวจสอบแล้ว หรือเป็นการเปิดเผย  
ต่อศาล พนักงานอัยการ หรือหน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามผลการตรวจสอบ หรือเป็นค าวินิจฉัย  
ของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเป็นการกระท าตามหน้าที่ราชการหรือเพ่ือประโยชน์ 
แก่การตรวจสอบ 
 
 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และเจ้าหน้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมาย เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จ าเป็นต้องได้รับข้อเท็จจริง ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอต่อการตรวจเงินแผ่นดินและการตรวจสอบการกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการดังกล่าว รวมถึงการท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้ 
สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานที่ได้มีการยึดอายัดไว้ ย่อมส่งผลกระทบ 



๘ 

 

ต่อการใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้โดยตรง  นอกจากนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจ 
ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลให้เกิดความรับผิดแก่หน่วยงานและบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องทั้งทางกฎหมายและทางวินัย  จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าว 
ต้องได้รับโทษทางอาญา 

 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน  
หรือไม่ 

ไม่มี 
 ๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
เดียวกัน หรือท านองเดียวกันที่มีอยู ่

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เฉพาะในส่วน
ที่เก่ียวกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
หน่วยรับตรวจตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และเจ้าหน้าที่ของ 

หน่วยรับตรวจดังกล่าว 
 ผู้ทีอ่ยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

หน่วยรับตรวจตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยรับตรวจดังกล่าวทั่วประเทศ 

 
 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 

 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
     - เชิงบวก 
  ไม่มี  
       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  ไม่มี 
 - เชิงลบ 
  ไม่มี  
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
  ไม่มี 
 ด้านอ่ืนๆ (ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน) 
     - เชิงบวก 

หน่วยรับตรวจมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
แบบแผนของทางราชการที่ใช้กับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ท าให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยรับ
ตรวจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนของทาง



๙ 

 

ราชการ รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ  และการ
ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาจเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนของทางราชการในเรื่องดังกล่าวจะท าให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับองค์กรอิสระอ่ืน และก าหนดแนวทางการ
ท างานที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน จะช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนกับองค์กรอิสระอ่ืนอันจะช่วยประหยัดและ 
ลดค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณของรัฐ  

       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  หน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และประชาชนทุกภาคส่วน 
 - เชิงลบ 
  ในการตรวจเงินแผ่นดินหากพบข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจในการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
หรือหน่วยรับตรวจหรือที่เป็นการทุจริต การจัดเก็บรายได้หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมาย  
หรือสัญญา การละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดูแลรักษา  
และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
รวมถึงการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ก่อให้ เกิดรับผิด 
ซึ่งมีโทษทางวินัย ทางอาญา หรือทางปกครอง แล้วแต่กรณี  

   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
  หน่วยรับตรวจ ผู้รับตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่ ไม่ด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จะต้องรับโทษทางปกครองด้วย 

  
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 

เสรีภาพในเคหสถานตามมาตรา ๓๓ และสิทธิในทรัพย์สินตามมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ 
อาจถูกจ ากัดตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือประโยชน์ในการให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริง 
ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

การให้อ านาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการขอให้หน่วยรับตรวจส่งเอกสาร
หลักฐานหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง และให้อ านาจผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในการขอให้ผู้รับตรวจ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ หรือบุคคลใด ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนบรรดาที่
หน่วยรับตรวจจัดท าขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง หรืออายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน 
ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  รวมทั้ง เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร 
หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ
เท่าที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเป็นการด าเนินการเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  
 

 



๑๐ 

 

 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
การตรวจเงินแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จะส่งผลให้การ

ใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพ อันจะน ามาสู่ความสามารถของรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เพียงใด 

เมื่อหน่วยงานของรัฐมีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด 
เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ 
แล้ว ย่อมจะส่งผลให้ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ ที่รัฐได้วางไว้  

 การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
ได้มากน้อยเพียงใด 

เมื่ อ ก ารใช้ จ่ าย เงิน แผ่ น ดิ น เป็ น ไป ต ามก ฎ ห มาย  ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ  
มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการที่ ได้วางไว้ รวมทั้ งมีกลไกก ากับดูแลที่ดี  
การประกอบกิจการของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐจะสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก
และมีแนวทางท่ีชัดเจน ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด 
เมื่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดสากลได้  
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติให้ในกรณีที่จ าเป็นต้องได้ข้อมูล

หรือมีการศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
จ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการในเรื่องนั้นได้ตามที่จ าเป็น ซึ่งจะส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ในการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก ากับดูแลการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน และการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 

เมื่อมีการก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่ชัดเจน รวมไปถึงการก าหนดขั้นตอนให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งข้อบกพร่อง
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับตรวจแล้ว ย่อมจะเป็นการท าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง 
ผู้ก าหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ ผู้ตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้การใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
การตรวจเงินแผ่นดินที่ก าหนดไว้ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

จะท าลดการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่ไม่จ าเป็นลงได ้
 



๑๑ 

 

  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิ สภา และ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องรายงานผล 
การปฏิบัติงานที่ส าคัญในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินของ  
หน่วยรับตรวจ และเพ่ือประโยชน์ทางราชการส านักงานจะจัดท ารายงานเผยแพร่เป็นครั้งคราว
นอกเหนือจากรายงานข้างต้นก็ได้ 
 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องท าความเข้าใจหน้าที่และอ านาจตามที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติ เนื่องจากมีกลไกการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน การปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว และรวมไปถึงการตรวจสอบที่
เป็นการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยรับตรวจด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง    

 
 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีความมุ่งหมายให้ มีการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลดีต่อการงบประมาณและการรักษาวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ โดยองค์กรอิสระซึ่งท าหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ยังคงเป็นไปตามโครงสร้างองค์กร
และงบประมาณที่มีอยู่เดิม เป็นเพียงการปรับปรุงหน้าที่และอ านาจให้มีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น
เท่านั้น อีกท้ังการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการของประชาชนก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการตรวจ
เงินแผ่นดินและกระท าเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

 
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้  เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลัง 
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอยู่เดิม 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

- 
  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าป ีโดยแยกเป็นงบด าเนินงานและงบลงทุน 

เป็นไปตามงบประมาณปกติของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่อาจมีภาระ 
ด้านงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากการก าหนดให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
เงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี 



๑๒ 

 

 
 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 
 
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

 กฎหมาย 
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ต้องด าเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยอาจประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ 
หรือวิธีการอ่ืนใดทีห่น่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
ในระหว่างการด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้จัดให้มีช่องทาง  

ในการเผยแพร่และรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างกว้ างขวาง โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

 
๗. หน่วยงานที่รับผดิชอบ  
 ๗.๑  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ  
  ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 

ไม่มี  
 

 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินการเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว 

 
๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  
โดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นใน ๓ กรณี ได้แก่ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของ 
องค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน  โดยประธานกรรมการตรวจเงินมีอ านาจเชิญ 



๑๓ 

 

ประธานองค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระ
ทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

(๒) ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็น 
การทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  
แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐาน 
ที่ผู้ว่าการตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบที่ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินเสนอเพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน 
การคลังของรัฐ ว่ามีการกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน ในกรณีที่ประชุมร่วมมีมติเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบ
ดังกล่าว ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนร่วมกันลงนามในหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชน  
เพ่ือทราบด้วย 
 
 ๗.๔  ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่ 
  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
  ต าแหน่งดังกล่าวเป็นประธานองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 



๑๔ 

 

๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการด าเนินการเท่าใด 
(๑) ในกรณีตรวจสอบพบข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข
และควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก ถ้าข้อบกพร่องดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียแก่รัฐหรือ
หน่วยรับตรวจ ให้แจ้งผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวหรือด าเนินการ
ทางวินัยด้วย   

(๒) ในกรณีที่ผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
มีพฤติการณ์ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
และเป็นกรณีที่ผู้ ว่าการไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้  ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

(๓) ในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่าหน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือผลตอบแทน
ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับตรวจเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา  
และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และหากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่เห็นด้วย 
กับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ หรือเห็นว่าการด าเนินการไม่ เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 
หรือไม่ด าเนินการโดยไม่มี เหตุ อันสมควร ให้ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ หรือรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอ านาจ 
บริหารจัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง โดยให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการก าหนด ซึ่งในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการ
ของหน่วยรับตรวจ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่  
และอ านาจต่อไป หรือในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจด าเนินการ
อย่างใดต่อไป ก็ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการไปตามนั้น 

(๕) ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่า  
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง หรือพบว่า
มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่า  



๑๕ 

 

มีการด าเนินการดังกล่าว ก าหนดให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

(๖) ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ต้องตรวจสอบเมื่อการด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจน
ว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งให้หน่วยงาน 
รับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างด าเนินการก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นต้องแนะน าวิธีด าเนินการที่ถูกต้อง
ให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย  และในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าการด าเนินการที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินแนะน านั้นไม่อาจหรือไม่สมควรด าเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหารือเพ่ือหาข้อยุติ โดยเร็ว 
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายขึ้น เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว ให้หน่วยรับตรวจด าเนินการไปตามข้อยุตินั้น 

(๗ ) ก าหนดให้ผู้ ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้ วแจ้งผลการตรวจสอบไปยัง 
หน่วยรับตรวจ 

(๘) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
และรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ 
หลักนิติธรรม อย่างไร 
ก าหนดให้การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดินต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๕  
และมาตรา ๒๔๒ ของรัฐธรรมนูญ 

 ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

มีอ านาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ การตรวจสอบรายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ การตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าปี และการแจ้งผลการตรวจสอบ
และติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจเพ่ือให้ เป็นไปตามผล  
การตรวจสอบ ภายใต้การก ากับและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
นอกจากนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังอาจมอบหมายอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการรวบรวม
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยค านึงถึง
สถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับได้ เช่น อ านาจในการขอให้ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจ หรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่อยู่ใน 
ความครอบครอง หรืออ านาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด ซึ่งเอกสาร  
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



๑๖ 

 

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

(๑) ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจสั่งให้ผู้ว่าการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หากปรากฏว่า
การตรวจเงินแผ่นดินไม่เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องปรึกษาหารือกัน  
โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาจขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  หากเห็นว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น 

(๒) ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจออกข้อก าหนดทางจริยธรรม
ขึ้นใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยระบุโทษในกรณีที่  
ไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ก ากับและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ ของส านักงานฯ และกองทุนเพ่ือพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) ก าหนดให้มีคณะผู้ตรวจสอบขึ้นภายใต้การก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าที่ ตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
แล้วท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  
โดยให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

(๕) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
ส่งให้แก่คณะผู้ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และจัดท ารายงานผล 
การปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเพ่ือเสนอสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบภายในสองร้อยสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
เนื่องจากการตรวจเงินแผ่นดินเป็นการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 

และเหมาะสม ในการใช้จ่าย การเก็บรักษา การจัดเก็บ การใช้ประโยชน์เงินหรือทรัพย์สินของ  
หน่ วยรับตรวจที่ เป็นหน่ วยงานของรัฐ เท่ านั้ น  จึ งไม่มีการก าหนดกระบวนการร้องเรียน 
จากบุคคลภายนอกไว้เป็นการเฉพาะ 

 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ๙.๑  ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญ

ของกฎหมายล าดับรองนั้นหรือไม่ 
ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง 



๑๗ 

 

 
 ๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระ  

แก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร 
มาตรา ก าหนดเวลา 

มาตรา ๑๙ วรรคสอง  การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา
วินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การสรรหา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหา
ก าหนด  

คณ ะกรรมการสรรห า
ก าห น ด ภายใน ๖๐ วั น
หลั งจากพระราชบัญญั ติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๕ วรรคสี่  การเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งขึ้น 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในกรณีที่
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่มาประชุม ให้เป็นไปหลักเกณฑ์
และวิธีการประชุมที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) ประกอบมาตรา ๒๘  คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการวางนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินประจ าปี นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว และก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๓๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ 
ในการออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับในการก ากับการตรวจเงิน
แผ่นดิน การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน 
โดยผู้ประเมินอิสระ การจัดเก็บค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส านักงาน และการอ่ืนใด 
อันจ าเป็นต่อการด าเนินงานของผู้ว่าการหรือส านักงาน หรือการท าให้
บุคคลดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๓๕  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้องไปยัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการตรวจสอบไม่เป็นไป
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๔๒  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสมัคร และระยะเวลา
ที่จะใช้ในการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทุกขั้นตอนให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบ
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอาวุโสของรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินซึ่งมีอาวุโสสูงสุดซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ



๑๘ 

 

มาตรา ก าหนดเวลา 
ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะถูก
กล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองประทับรับฟ้อง  
 

ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๔ (๖) และ (๗)  การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน และการจัดจ้างและก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ใน การป ฏิ บั ติ งาน ขอ งส านั ก งาน  ให้ เป็ น ไป ต ามระ เบี ยบ ที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๕  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบ
เกี่ยวกับเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในกรณีจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ทางราชการ 
 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๙  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบ
หรือประกาศเกี่ยวกับการก ากับดูแลส านักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานและ
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการดังกล่าว  

(๒) การก าหนดต าแหน่ง การจัดประเภทต าแหน่งและ
ระดับต าแหน่ง และการเทียบต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนของ
เจ้าหน้าที่  

(๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัย การร้องทุกข์ และการอ่ืนที่จ าเป็น
ในการบริหารงานบุคคลส าหรับเจ้าหน้าที่ 

(๔) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของ
ส านักงาน รวมตลอดทั้งอัตราเงินเดือน เงินเพ่ิม และค่าตอบแทน
พิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างของส านักงาน  

(๕) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานของส านักงาน รวมตลอดทั้ง
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอ่ืนของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(๖ ) ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก าร เงิ น แ ล ะท รั พ ย์ สิ น 
การงบประมาณ และการพัสดุของส านักงาน  

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่ผู้ว่าการ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของส านักงาน  

(๘) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของ
กรรมการ ผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืนของส านักงาน 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๖๑  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 



๑๙ 

 

มาตรา ก าหนดเวลา 
คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๖๒  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินออกข้อก าหนดทาง
จริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของส านักงาน 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๖๓  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็น
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๖๔  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบ
ก าหนดเกี่ยวกับการมอบอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติงานแทนใน
กิจการของส านักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๖๕  บัตรประจ าตัวของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เจ้าหน้าที่
และบุคลากรอ่ืนของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
แบบที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าห น ด ภายใน ๖๐ วั น
หลั งจากพระราชบัญญั ติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๖๙ วรรคสาม  การใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๗๕  ระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๗๙ วรรคสอง  การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจ
เงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
 

คณ ะกรรมการกองทุ น
ก าห น ด ภายใน ๖๐ วั น
หลั งจากพระราชบัญญั ติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 



๒๐ 

 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๙๘  การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและการยื่นค า
ชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาในการพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือลงโทษทางปกครอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  
 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดภายใน ๖๐ 
วันหลังจากพระราชบัญญัติ
ป ระ ก อ บ รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ประกาศใช้ 

 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ด าเนินการตาม 
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

   สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  

 


