
ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ป ระกอ บ ร่ า งพ ระ ราช บั ญ ญั ติ ป ระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

หลักการ 
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

เหตุผล 
โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๑๓๐ (๗) มาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๔๐ มาตรา 
๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้มีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต าแหน่ง หน้าที่และ
อ านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน 
การคลังของรัฐ โดยการด าเนินการดังกล่าวมีความ
จ าเป็นต้องมีการกระทบหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ของบุคคลบางประการ และเป็นไปเท่าที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่   จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

ค าปรารภ 
โดยที่ เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ นี้ 

มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุ คคลตามพระราชบัญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....” 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑ ) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง  ให้พระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรม นู ญ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ต่ อ ไป  ล งวั น ที่  ๒ ๓ 
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง  การเลือกกรรมการแทนต าแหน่ง
ที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการ
ด าเนินการเพ่ือสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาความ
ต่อเนื่องของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  

(๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 



๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔   ในพ ระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ”  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า  ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

   

“ส านักงาน” หมายความว่า  ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 

สมควรเปลี่ยนชื่อหน่วยธุรการของ
คณ ะกรรมการตรวจ เงิน แผ่ น ดิ น ให ม่  
จาก “ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”เป็น 
“ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (มาตรา ๒๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย) ซึ่ งชื่ อ “ส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” เคยใช้มา
ก่อนเป็นเวลากว่า ๔๖ ปี (พ.ศ. ๒๔๗๖ – 

เห็นควรก าหนดชื่ อส านั กงาน เป็ น 
“ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” เพ่ือให้
สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจในการตรวจ
เงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่บัญญัติให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดิน  
ซึ่ งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินดังกล่าวได้บัญญัติให้ต้องเป็นไปโดย
เที่ ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ 
ทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ โดยคณะกรรมการ



๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

๒๕๒๒) ก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๕๙) 

 

ตรวจเงินแผ่นดินจะมีหน้าที่และอ านาจในการ
วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน และรวมไปถึงการก ากับการตรวจเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าวเท่านั้น ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่ นดิ นจึ งมิ ใช่ หั วหน้ าหน่ วยงานที่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบการบริหารงานขององค์กรและ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
แต่เพียงอย่างเดียว  

ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

สมควรใช้ชื่อ “ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น ”  ต่ อ ไปต ามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติต่าง ๆ 
ที่ใช้บังคับแล้ว ซึ่งใช้ค าว่า “ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน” อีกทั้งชื่อ “ส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น ”  
ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๔๐ 
และมาตรา ๒๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยอีกด้วย 

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 

   



๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและตามกฎหมายอื่น  

(๕) ทุนหมุนเวียน  
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๗) หน่วยงานที่รัฐมิได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงิน

อุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุน
จากหน่วยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการดังกล่าว 

(๘) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ หรือที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้มีสิทธิร้องขอให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ
ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ 

“ห น่ วย งาน ขอ งราชการส่ วน ท้ อ งถิ่ น ” 
หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

   

“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า  กองทุน 
กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือ
ทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพ่ือกิจการที่อนุญาตให้น า
รายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

 

   



๘ 
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“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า  หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

   

“ตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า  ตรวจสอบ
การเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บ
รายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บ
รักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และ
ผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรืออ านาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจ 
ว่าเป็น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ 
หรือไม่  และตรวจว่ าการใช้ จ่ าย เงินหรือการใช้
ประโยชน์นั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  
เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมตลอด
ถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ
และแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการ
ตรวจสอบอ่ืนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

เนื่องจากการจัดเก็บรายได้เป็นอ านาจ
ของกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่ท า
หน้าที่จัดเก็บรายได้ ส่วนการตรวจสอบการ
จัดเก็บรายได้เป็นหน้าที่ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น ในค านิยามควร
เพ่ิมเติมค าว่า “การตรวจสอบการจัดเก็บ
รายได”้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

 

นิยาม “ตรวจเงินแผ่นดิน” สอดคล้องกับ
ความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแลว้ 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า ตรวจเงินแผ่นดิน    
“กองทุน” หมายความว่า  กองทุนเพ่ือการ

พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
   



๙ 
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“เจ้าหน้ าที่ ”  หมายความว่า  ข้ าราชการ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

บุคลากรของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินนั้น นอกจากข้าราชการแล้ว ยังมี
เจ้าหน้าที่อ่ืน เช่น พนักงานสมทบ พนักงาน
ตามสัญญาจ้ าง ลู กจ้ าง หรือที่ ปรึกษา  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ท านองเดียวกับข้าราชการ 

การที่ ก าหนดนิ ยาม “เจ้ าหน้ าที่ ”  
ให้หมายความถึงข้าราชการส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้น เพ่ือให้ในการตรวจ
เงินแผ่นดินต้องกระท าโดยข้าราชการเท่านั้น 
ส่วนบุคลากรอื่นที่มิใช่ข้าราชการให้มีหน้าที่ใน
การช่วยเหลือข้าราชการในการตรวจเงิน
แผ่นดินตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน การใดที่
ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ 
ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่ง
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใด 
ที่ประชาชนทั่ ว ไปสามารถเข้าถึ งได้ โดยสะดวก  
เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ก าหนดให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมีอ านาจก าหนด
หรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการก าหนดโดยท า
เป็นระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้า
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคล
ทั่ ว ไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาและให้
ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ งใดมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้องก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
และผู้ว่าการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามี
ผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการโดย
ข้อเสนอแนะของผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป
โดยไม่ชักช้า 

 

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ควรมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
ในระหว่างองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการของ
หน่วยงาน รวมถึงยังเป็นการลดภาระให้แก่ 
ผู้ถูกกล่าวหาในการที่จะต้องไปให้ปากค าต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ด้วย 
โดยอาจก าหนดให้ผู้ ถูกกล่าวหาแจ้งต่อ
หน่วยงานที่รับเรื่องกล่าวหานั้น ว่าตนถูก
กล่ า ว ห า ใน ป ระ เด็ น เดี ย วกั น ห รื อ ใน

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๑๑ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของ
ผู้ว่าการเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการหรือผู้ว่าการอาจเข้า
ลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือ
ร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ซ้ าซ้อนกัน  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง 
ให้ประธานกรรมการมีอ านาจเชิญประธานองค์กร
อิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและก าหนด
แนวทางร่วมกันได้ ในการประชุมดังกล่าวให้ผู้ว่าการ
ร่วมประชุมด้วย และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว 

เหตุการณ์ เดียวกันต่อหน่วยงานใดบ้าง 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้ 
แต่อย่างไรก็ตามการบูรณาการดังกล่าวต้อง
มี ข อบ เข ต ขอ งก าร เข้ าถึ งข้ อ มู ล ข อ ง
ห น่ ว ย ง าน ต่ า ง  ๆ  ด้ ว ย  เ พ่ื อ ป้ อ งกั น 
ฝ่ายบริหารน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
หรือท าการแทรกแซงการท างานของฝ่าย
ตรวจสอบได ้

มาตรา ๗  ภายใต้บังคับวรรคสาม ในกรณีที่มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมี
พฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มี

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ควรให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินน า
เรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก่ อน แจ้ งคณ ะกรรมการป้ อ งกั น และ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช า ติ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่ เกี่ ยวข้องทราบ  เพ่ื อให้ เกิดความ

เป็ น ก ารก าห น ด ตามบ ท บั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๔  
ประกอบกับตามที่ได้ก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่ และอ านาจในการตรวจเงิน
แผ่นดิน เมื่อพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการ
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อ านาจจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น แ ล ะป ร าบ ป ร าม ก ารทุ จ ริ ต แ ห่ งช าติ 
คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ ง หรือหน่ วยงาน อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจสอบหรือ
จัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ ง หรือของ
หน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกระท าการอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ให้ผู้ว่าการ
มีอ านาจด าเนินการไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก าหนดส าหรับการไต่สวนเบื้องต้น
ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

รอบคอบในการกลั่นกรองเรื่องท่ีจะพิจารณา ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ ว่าการไม่มี
อ านาจจะด าเนินการใดได้ กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ว่า
การจะเป็นผู้แจ้งไปยังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 



๑๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบ  เมื่อผลการไต่สวนเบื้องต้นปรากฏว่า
กรณี มีมู ล  ให้ ส่ งส านวนการไต่ สวน เบื้ องต้น ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๘  เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือ
ยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐ ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่
ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลัง
ของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการ
ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลื อกตั้ งและ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน ในกรณีที่ประชุม
ร่วมมีมติ เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบดังกล่ าว 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการที่ลงคะแนน ให้ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง และประธานกรรมการป้องกัน

 
 
 
 
 
 
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
เห็นว่าในทางปฏิบัติ หากให้กรรมการ

ที่ เข้าร่วมประชุมทุกคนจ านวน ๒๓ คน  
ลงนามในหนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง อาจท าให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ 
จึงเห็นควรแก้ไขให้มอบหมายให้ประธาน
กรรมการขององค์กรอิสระองค์กรใดองค์กร
หนึ่ งที่ ได้ รั บ มอบ หมาย  เป็ นผู้ ล งน าม 
ในหนั งสือราชการแจ้ งเพียงท่ าน เดียว 
ประกอบกับการลงมติในเรื่องดังกล่าวได้มี

 
 
 
 
 
 
เห็นควรให้ประธานกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ
ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทั้ง ๓ องค์กรร่วมกันลงนาม 
เนื่องจากในกรณีตามร่างมาตรานี้ เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญที่ต้องมีมติร่วมกันในการพิจารณา 
เพ่ือประโยชน์ ในการระงับหรือยับยั้ งความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
อย่างร้ายแรง 



๑๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกันลงนามใน
หนั งสื อแจ้ งสภ าผู้ แท น ราษ ฎ ร วุฒิ สภ า แล ะ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผย
ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย 

ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการการ
เลือกตั้ง และกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทุกคน มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมตาม
วรรคสอง ในกรณีท่ีกรรมการผู้ใดไม่มาประชุมโดยไม่มี
เหตุอันสมควรหรือมาประชุมแล้วไม่ลงคะแนนเสียง
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง แต่ไม่ตัด
สิทธิที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อนวันประชุมหรือก่อน
ลงมติ แล้วแต่กรณี 

ในการประชุมตามวรรคสอง ให้ผู้ว่าการมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ด้วยแต่ไม่มี
สิทธิลงคะแนน 

การประชุมของที่ประชุมร่วมตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมร่วม
ก าหนด 

รายงานการประชุมซึ่ งกรรมการทุกคน 
มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน
อยู่แล้ว 

 

 

มาตรา ๙  ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

-------------------------------------- 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๑๐  การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท า
ด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ 
ปราศจากอคต ิและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

การตรวจสอบต้องค านึงถึงการด าเนินการตาม
หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมถึงความคุ้มค่า ความสงบเรียบร้อย ความไว้วางใจ
ของสาธารณชน การด าเนินงานโดยสุจริต ผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ 
และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน
การคลังของรัฐด้วย 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๑  ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้
ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐานของตน 

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรก าหนดมาตรการในการเข้ า
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้มีมาตรฐาน และมี
ลักษณะที่มิใช่เป็นการจับผิดหน่วยรับตรวจ 
อันจะท าให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปได้
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 
 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๑๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
-------------------------------------- 

   

มาตรา ๑๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย  
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอ่ืน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

บุคคลที่จะได้รับการสรรหามาเป็น
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ควรมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์กรอิสระอ่ืน ๆ 
และคุณสมบัติของตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด โดยก าหนดจ านวนผู้ซึ่งจะได้รับการ
สรรหา มาจากด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ๒ คน 
ด้านกฎหมาย ๒ คน ด้านการบัญชีหรือการ
ตรวจสอบภายใน ๒ คน ด้านการเงินการ
คลังหรือด้านอ่ืนที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ๑ คน และควรก าหนด
คุณสมบัติของผู้ซึ่งได้รับการสรรหาเพ่ิมเติม 
เช่ น  ต้ องเป็ นหรือ เคย เป็ นข้ าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือ
เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจ
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 
 

เป็ น การก าห นด ไว้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงไม่อาจก าหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมตามท่ีเสนอความเห็นได้ 



๑๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๓  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ แล้ว 
กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ส ม ค ว ร เ พ่ิ ม เติ ม คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ต้องเป็น
ผู้ที่ มีความรู้  ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่เป็นคุณสมบัติที่สูงกว่า
หรือเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการของหน่วย
รับตรวจ 

เป็ น การก าห นด ไว้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงไม่อาจก าหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมตามท่ีเสนอความเห็นได้ 

มาตรา ๑๔  กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 

(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล

ล้มละลายทุจริต 
(๔ ) เป็ น เจ้ าของห รื อผู้ ถื อหุ้ น ใน กิ จการ

หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่า

คดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

เสนอเพ่ิม “(๒๕) เคยได้รับโทษจ าคุก
โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ๑๐ ปี นับถึงวันที่
ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการ
สรรหา แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในความผิดอัน
ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ” เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติในมาตรา ๑๐๑ (๒) 
ประกอบกับมาตรา ๙๘ (๗) 

เป็ น การก าห นด ไว้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ ประกอบกับมาตรา 
๒๐๒ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงไม่อาจก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมตามที่
เสนอความเห็นได้ นอกจากนี้  การที่  (๑๗) 
บัญ ญั ติ ว่ า  “ เคย ได้ รับ โทษจ าคุ ก โดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ” นั้น เป็นการก าหนดไว้กว้างกว่าที่เสนอ
ความเห็นเนื่องจากไม่มีเงื่อนไขกรณีพ้นโทษ
มายังไม่ถึง ๑๐ ปี 

 



๑๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ ระหว่ างถู กระงับการใช้ สิ ทธิสมั คร 

รับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง 

(๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่ 
โดยหมายของศาล 

(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
อันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษ
จ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมาย



๑๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิด
ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท า
การอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
มีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้ าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญั ติแห่ ง



๒๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
(๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด

ให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า 

(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่ งใดในห้ างหุ้ นส่ วน 
บริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔ ) มี พฤติ การณ์ อัน เป็ นการฝ่ าฝื นหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 



๒๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ ให้เป็น
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ

ที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ และไม่เคยปฏิบัติ
หน้าที่ ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 
องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้ เลขาธิ การวุฒิ สภาเป็ น เลขานุ การของ
คณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กร
นั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้ อยค า ใน วรรคสามที่ ก าหนดว่ า  

“มีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ” นั้ น  ในทางปฏิบั ติ  
หากไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ก็คงหาผู้ที่มีความเข้าใจในภารกิจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยที่ภารกิจของคณะกรรมการตรวจ

เงิ น แ ผ่ น ดิ น นั้ น  จ า ต้ อ งอ าศั ย ค ว าม รู้  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น บุคคลที่จะ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องเป็นผู้ซึ่งมีความเข้าใจ



๒๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

จากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา
ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการ
องค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับ
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน
สองคน ให้น าเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรก
มาลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้ ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรก 
เกินสองคน ให้ผู้ เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนน
เท่ากันนั้นจับสลากเพ่ือให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 
สองล าดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนนครั้งหลังนี้ 
ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือ
กรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการเพ่ือ
คัดเลือกใหม่ โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มี
ชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการ
สรรหาตาม (๔) ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ยาก 
ทั้ งระยะเวลาในการท าหน้าที่ยังมีระยะ
เวลานาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการหา
ผู้สมัครใจมาท าหน้าที่ ได้ยาก จึงควรตัด
ความดังกล่าวออก 

ในภารกิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วย เพ่ือที่จะได้ท าหน้าที่สรรหาให้ได้มาซึ่งผู้ที่
มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสม
เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ กรณีจึงไม่
สามารถแก้ไขตามข้อเสนอได้ 



๒๓ 
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คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา
ตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่า
ด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรค
สามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการสรรหา
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้ 
โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการ
ด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหา
เพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๗ วรรคสอง
และวรรคสาม และมาตรา ๑๘ และให้กรรมการสรรหา
ดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก 
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม 
(๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหา
ส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอ่ืนใน
ขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ม าต ร า  ๑ ๖   ใน ก า รส ร รห าก ร รม ก า ร  
ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้
บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตั วอย่ างที่ ดี ของสั งคม รวมตลอดทั้ งมี ทั ศนคติ 
ที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้ าที่ ให้ เกิดผลส าเร็จ  
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการ
สรรหาด าเนิ นการสรรหาจากบุ คคลซึ่ งมีความ
เหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของ
บุคคลนั้น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความหลากหลายของ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย 
และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา
ใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือ
วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้
กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย  

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสอง
ในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา  

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม 
หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้องสรรหา ให้มีการ

สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 

๑. ควรก าหนดนิยามและขอบเขต 
ค าว่า “มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรม เป็ นตั วอย่ างที่ ดี ของสั งคม” 
รวมทั้ง ก าหนดตัวชี้วัดหรือคุณลักษณะของ
บุคคลที่มาท าหน้าที่กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินให้มีความชัดเจน 

๒. ควรก าหนดนิยามและขอบเขต 
ค าว่า “บุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไป”  
ให้ชัดเจนและมีรายละเอียดมากเพียงพอว่า 
หมายถึงบุคคลประเภทใดหรือมีคุณสมบัติ
อย่างไร  ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา
มีกรอบและแนวทางที่ชัดเจนในการคัดสรร
บุคคลที่มาท าหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ไม่ จ า เป็ น ต้ อ งก าห นดนิ ย ามและ
ขอบเขตรวมทั้ งการก าหนดตัวชี้ วัดหรือ
คุณลักษณะตามความเห็นที่เสนอ เนื่องจาก
เป็นการใช้ถ้อยค าตามความหมายทั่วไป มิได้
ประสงค์ให้มีความหมายเฉพาะแต่อย่างใด  



๒๕ 
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ลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  
ถ้ายังได้ไม่ครบตามจ านวนให้มีการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง 
ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบ
ตามจ านวนที่จะต้องสรรหา ให้ด าเนินการสรรหาใหม่
ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

ภ า ย ใน ส าม วั น นั บ แ ต่ วั น ปิ ด รั บ ส มั ค ร  
ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าว 
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติการ
ท างานตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดด้วย 

มาตรา ๑๗  ผู้ ได้รับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้ ง 
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับ
การสรรหารายใด ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทน
ผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้ 
จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

เมื่อมีผู้ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว 
หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใน ก าร เลื อ ก ป ระธ าน ก รรม ก าร  

เห็ นควรให้ กระท าได้ เมื่ อมี การสรรหา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็ น การก าห นด ไว้ ส อดคล้ อ งกั บ

บทบัญญัติมาตรา ๒๑๗ ประกอบกับมาตรา 
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ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยัง
ด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 
ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบ
จ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยัง
ด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ านวนถึงห้าคน ก็ให้ด าเนินการ
ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ 
โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ด าเนินการสรรหาเพ่ิมเติม
ให้ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว  

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ และเป็น 
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 กรรมการได้ครบตามจ านวน ๗ คนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ในระหว่างที่ยังสรรหา
ไม่ครบ แต่มีจ านวนเกินกว่า ๕ คน ก็ให้เลือก
ผู้ท าหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อน 

 

๒๐๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงไม่อาจก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมตามที่เสนอ
ความเห็นได ้

 

มาตรา ๑๘  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๔ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบ
วิชาชีพตามมาตรา ๑๔ (๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลักฐาน
ว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่ าวแล้ว  
ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๒๗ 
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ก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งกรรมการ ในกรณี
ที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการสรรหา 
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา
วินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 

มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม 
แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและ
วินิจฉัยมิได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๒๐  ให้ประธานกรรมการสรรหาและ
กรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนตามที่
ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๒๘ 
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ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ได้รับเป็นรายครั้งที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๑  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ให้กรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
(๔) พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธาน

กรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ ใดพ้นจาก

ต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และ

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ขอเพ่ิมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่ง
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้  
“(๕ ) ไม่ ส ามารถท างาน ได้ เต็ ม เวลา ” 
เนื่องจากตามมาตรา ๒๖ กรณีที่กรรมการ
ท าหน้าที่ไม่เต็มเวลานั้น ไม่มีสภาพบังคับ
เหมือนที่บัญญัติไว้ในส่วนของผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๕๐ (๖) ที่บัญญัติไว้
ว่าในกรณีที่ไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา 
ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากต าแหน่ง 
จึงเห็นควรบัญญัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ตามความเห็นที่ เสนอนั้น ได้บัญญัติ 
ไว้แล้วในมาตรา ๒๖ 



๒๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

อ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ วินิ จฉัย  
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้า
มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้กระท าได้แต่เฉพาะ
การที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้า
กรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนนอกจากการ 
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหา
กรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๓  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตาม
สมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๒๒ (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อ
ประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัย

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๓๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัย ให้ถือเสียงข้างมาก
และให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย ในกรณีที่มีเสียง
เท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

หลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สรรหาก าหนด 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ประทับรับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง 
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการท าหน้าที่เป็นกรรมการ
เป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ท าหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตน 
ท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคห้า 
การประชุมของคณ ะกรรมการต้องมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จด

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ผู้ว่าการ
ไม่อยู่ในฐานะกรรมการ แต่เข้าร่วมประชุม
เพ่ือชี้แจงแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมการ 
จึงไม่ควรได้รับเบี้ยประชุม 

เมื่ อ ก าห น ด ให้ ผู้ ว่ าก ารตรวจ เงิน
แ ผ่ น ดิ น มี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม กั บ
ค ณ ะก รรม ก ารต รว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น แ ล้ ว  
จึงสมควรก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน



๓๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

แจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการ 

ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ 
และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 
มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตาม
วรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการที่มา
ประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานใน 
ที่ประชุม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ว่าการที่จะเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแสดงความคิดเห็นด้วย 
เว้นแต่เป็นการประชุมเพ่ือมีมติตามมาตรา ๕๐ (๔)  

ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

ได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

 
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ขอเพ่ิมความในวรรคห้า ในการประชุม
ของคณะกรรมการนั้น ให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินสามารถมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้า
ร่วมประชุมแทนได้ เนื่องจากในทางปฏิบัติ 
หากบัญญัติให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้อง
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการทุกครั้ง 
อาจท าให้มีปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ไม่เต็มที่และไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ ควร และก่อให้ เกิด
ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์มาตรฐานได้  

 

เนื่องจากเป็นการก าหนดให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น 
จึงเป็นเรื่องที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะต้อง
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งหากผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินติดภารกิจไม่อาจเข้าร่วม
ประชุม ก็สามารถลาการประชุมได ้

 
 



๓๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๖  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ 
และปราศจากอคติทั้ งปวงในการใช้ดุลพินิจ และ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
ในระหว่างการด ารงต าแหน่ ง กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ 
เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ 
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม 

(๑) และ (๒) และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ 

(๔ ) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้
ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่อง

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ควรให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบและ
พิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการตรวจเงิน
แผ่นดินที่แล้วเสร็จตามที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอด้วย 

การก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ
และพิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามความเห็นที่เสนอนั้น อาจกระทบ
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๒๔๓ ได้บัญญัติให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการ
จะบัญญัติเพ่ิมหน้าที่และอ านาจดังกล่าว เป็น
การเกินไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจพิจารณาผล
หรือรายงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินน าเสนอขึ้นมา 



๓๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิด

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(๖) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตาม (๒)  

ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

เสนอให้ ผู้ สอบบัญชีที่ ได้ รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการ
ตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพแล้ว เป็นผู้ตรวจสอบ 
งบการเงินของรัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เนื่ องจากรั ฐวิ สาหกิ จดั งกล่ าวเป็ น 
หน่วยรับตรวจตามร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ  
จึงสมควรก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ทั้งนี้  
ในการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินตาม (๒) ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรับฟังความ
คิดเห็นของหน่วยรับตรวจและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ ยวข้องประกอบด้วย  เพ่ือให้ มีความ
เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต่ละหน่วยรับ
ตรวจ 

มาตรา ๒๘  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตาม
มาตรา ๒๗ (๑) ให้คณะกรรมการวางเป็นนโยบายการตรวจ
เงินแผ่นดินประจ าปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
ระยะยาว ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

(๒) ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓ ) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ มี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๓๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการ
จัดท าแล้ว ให้แจ้งรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

มาตรา ๒๙  หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนดขึ้นตามมาตรา 
๒๗ (๒) ต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากล และให้ใช้ได้
จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
ครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ถ้าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ 
ต้องมีระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เผยแพร่ ให้ หน่ วยรับตรวจและ
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก าหนดตาม
วรรคหนึ่ ง ก่อให้ เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินงาน หรือยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วย
รับตรวจตีความกฎหมายหรือระเบียบ 
ไม่ตรงกัน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสามารถ
ปฏิบัติงานต่อไปได้ และส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินก็สามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ม าต รานี้ ได้ บั ญ ญั ติ ใน ว ร รค ส าม  
ไว้สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอแล้ว 



๓๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือเสนอแนะให้
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของ
ทางราชการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๓๐  หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๒) อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 

(๑) วิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน 
(๒) ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

ในการตรวจเงินแผ่นดิน  
(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ  
(๕) วิธีการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ 
(๖) วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง 
(๗) วิธีการรายงาน การแจ้ง และการเผยแพร่

ผลการตรวจ 

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
ต ร ว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น ให้ มี ค ว าม ชั ด เจ น  
โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นควรมีการ
แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบถึงระยะเวลา 
ที่จะเข้าท าการตรวจ รวมทั้งแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบด้วย 
เพ่ือให้หน่วยรับตรวจทราบว่าจะด าเนินการ
อย่างไรต่อไป 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 

มาตรา ๓๑  การวางนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินและการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน ต้องไม่มีผลให้คณะกรรมการ 
มีอ านาจสั่ งผู้ ว่ าการหรือ เจ้ าหน้ าที่ ให้ เข้ าตรวจ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๓๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือมีผลเป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อหน่ วยรับตรวจ หรือท าให้มีการ
ตรวจสอบใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของ
ผู้ว่าการ หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่  

ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดไม่สอดคล้องกับวรรคหนึ่ง 
ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้ 

มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวน
ตามวรรคสองให้เป็นที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าการ
เห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผล
ให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ผู้ว่าการมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมี 
ค าวินิจฉัยต่อไป 

มาตรา ๓๒  นอกจากหน้าที่และอ านาจตาม
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การก ากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 
๒๗ (๓)  

(๒) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส านักงานโดยผู้ประเมินอิสระ 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

๑ . ควรเพ่ิ มหน้ าที่ และอ าน าจให้
คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบหรือ
ประกาศเพ่ิ ม เติม เกี่ ยวกับการก าหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  

๒ . ค ว ร เพ่ิ ม ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ 

๑. การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในและการปฏิบัติหน้ าที่ของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นหน้าที่และอ านาจของ
ก ระท รว งก ารค ลั ง  ซึ่ ง ได้ ก าห น ด ไว้ ใน 
ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ .ศ . . . . . แ ล้ ว  จึ ง ไม่ อ าจ ก า ห น ด ไว้ ใน 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ นี้ 



๓๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๓) การจัดเก็บค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ 
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส านักงาน 

(๔) การอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
ผู้ว่าการหรือส านักงาน หรือการท าให้บุคคลดังกล่าว
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การออกระเบียบตาม (๑) จะก าหนดให้ผู้ว่าการ
ต้องจัดท ารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดินโดยสรุป
เป็นรายไตรมาสก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด
ต้องไม่มีผลให้การท างานของผู้ว่าการขาดความเป็น
อิสระ หรือท าให้คณะกรรมการมีอ านาจในการให้
ความเห็นชอบการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ  

การเรียกเก็บค่าสอบบัญชีตาม (๓) จะเรียกเก็บ
จากหน่วยรับตรวจตามบทนิยามค าว่า “หน่วยรับตรวจ” 
ตามมาตรา ๔ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ได ้

ให้ ค ณ ะก ร รม ก าร มี อ า น า จ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

๓ . ควรเพ่ิ มหน้ าที่ และอ าน าจให้
คณ ะกรรมการมี อ านาจออกข้อบั งคับ 
ป ระกาศ  ห รือ  ระ เบี ยบ เกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ 
โดยผู้ประเมินอิสระ และการด าเนินการ
เกี่ยวกับเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๕๐ (๔) ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
อ านาจในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ว่าการ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของส านักงาน 

๒ . ในการพิจารณ าความผิด วินั ย
การเงินการคลังของรัฐนั้น ก าหนดให้ เป็น
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยใช้ผลการตรวจสอบของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่ นดิ น  กรณี จึ งไม่ จ าเป็ นต้ อง
ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐอีก  

๓. การที่ก าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของส านักงานโดยผู้ประเมิน
อิสระนั้น ย่อมหมายถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่
แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องบัญญัติให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอีก 

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีหน้าที่และอ านาจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น นั้ น  
เห็นควรก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานของส านักงาน 
โด ยผู้ ป ระ เมิ น อิ ส ระ  เนื่ อ งจ ากห าก ให้
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานเอง 



๓๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

อาจท าให้การตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็น
อิสระได้ 

 
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ ค่ า ส อ บ บั ญ ชี  
หากก าหนดให้เรียกเก็บได้เฉพาะหน่วยรับตรวจ
ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พ่ื อ แ ส ว งห าก า ไร  
หรือหน่วยรับตรวจที่มิได้ใช้เงินงบประมาณ
ในการด าเนินการนั้น จะท าให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายประจ าที่มีอยู่  ซึ่งส านักงานต้อง
น าไปจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสมทบตรวจ
เงินแผ่นดิน ซึ่งต้องจ่ายเป็นเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น จึงควรมีการให้สามารถเรียกเก็บ 
ค่าสอบบัญชีจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามเดิม 

มาตรานี้ ได้บัญญั ติ ไว้ ในวรรคสาม 
สอดคล้องกับความเห็นที่เสนอแล้ว 

มาตรา ๓๓  ในการก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามมาตรา ๒๗ (๓) ถ้าความปรากฏต่อคณะกรรมการ
ว่าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้คณะกรรมการมี
อ านาจสั่งให้ผู้ว่าการรับไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 
 

ควรเพ่ิมบทบัญญัติให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการ
สุ่มตรวจรายงานผลการตรวจสอบของ
ส านักงานที่ด าเนินการเสร็จแล้ว เพ่ือมา
พิจารณาว่าได้ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดหรือไม่ 
รวมถึงการตรวจสอบว่าหลักเกณฑ์และ

การก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการสุ่มตรวจ
รายงานผลการตรวจสอบของส านั กงาน 
ที่ด าเนินการเสร็จแล้วได้ ตามความเห็นที่เสนอ
นั้น จะท าให้ เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นใน
องค์กรได้ และท าให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ขาดความเป็น อิสระในการปฏิบัติหน้ าที่ 



๓๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หรือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 
ก่อนสั่งการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้อง

น าค าชี้แจงและความเห็นของผู้ว่าการมาประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยด้วย 

เงื่อนไขที่ก าหนดสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้นหรือไม ่

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดกลไกในการก ากับการตรวจเงิน
แผ่นดินไว้ ตามมาตรา ๒๗ (๓) แล้ว โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการอาจออกระเบียบให้
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องจัดท ารายงานผล
การตรวจเงินแผ่นดินโดยสรุปเป็นรายไตรมาส
เสนอต่อคณะกรรมการก็ได้ นอกจากนี้ หน่วย
รั บ ต ร ว จ ยั งส าม า รถ ยื่ น ค า ร้ อ งม ายั ง
คณะกรรมการให้ตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่า
ผู้ว่าการหรือผู้ ได้รับมอบหมายด าเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีปัญหา
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจเงินแผ่นดินตาม
นโยบายการตรวจเงินแผ่ นดิ นหรือหลั ก เกณ ฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และประสงค์
จะได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการ ให้ผู้ว่าการ
ปรึกษาหารือคณะกรรมการเพ่ือขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๔๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า
ผู้ว่าการหรือผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบ 
ไม่ เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
หน่วยรับตรวจมีสิทธิยื่นค าร้องไปยังคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น 
ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรก าหนดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ 
หน่วยรับตรวจจะสามารถตรวจสอบการ
ด าเนิ นงานของส านั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ เพ่ือให้การตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้อง 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมี
การศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการจะขอให้ส านักงานจ้าง
บุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการ
ในเรื่องนั้นได้ตามที่จ าเป็น หรือในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
แทนก็ได้ โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ 
ที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ต้องก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทน 
ของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ 
การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ค ว ร เพ่ิ ม ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ ให้
คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ่ื น  อ นุ ก ร รม ก าร  ห รื อ ค ณ ะท า งาน  
เพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๔๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

แทนอ่ืน และวิธีปฏิบัติงานของอนุกรรมการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
ขอให้หน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ง
เอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และเรียกผู้รับตรวจมาให้ถ้อยค า เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๓๘  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็น
รายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการ
หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๓๙  กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่ง
จ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๔๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น า

อัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๘ คูณด้วยจ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว 
จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตกได้แก่ คู่สมรสและ
ทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็น
สองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด ๓ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

-------------------------------------- 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๐  ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รับการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการ  

ผู้ ว่าการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๔๑  เมื่อมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้ว่าการ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคคลที่สมควร
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๔๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๒  ในการสรรหาผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งต้องกระท าโดย
เปิดเผย และให้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับ
การสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อรับฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหา
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสมัคร และ
ระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกขั้นตอนให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๔๓  ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือ
เพ่ือคัดเลือกให้ได้บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง 
และด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน 
และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญและ
ความซื่ อสั ตย์สุ จริต ในการปฏิบั ติหน้ าที่  และมี
พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 
รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลส าเร็จ 

ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

การก าหนดให้ คณะกรรมการต้ อง
คัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และความรู้ ความสามารถที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินนั้น  
มีลักษณะเป็นการเอ้ือประโยชน์ในการสรรหา
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้กับข้าราชการ 
ที่เคยปฏิบัติงานในส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมากกว่าบุคคลทั่วไป ทั้งมีลักษณะเป็น
การแทรกแซงหรือการชี้น าการด าเนินการ 
คัดสรรของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่ท าหน้าที่สรรหา จนอาจก่อปัญหาความ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้น จ าต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นส าคัญ จึงจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ หากไม่ก าหนดไว้
เช่นนี้ อาจท าให้เกิดปัญหาว่าผู้ว่าการตรวจ
เงิ น แ ผ่ น ดิ น ไม่ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ 
ตามภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

 



๔๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เป็นผู้ว่าการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณา
ถึงความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นส าคัญ  เพ่ือประโยชน์แห่ งการนี้  
ให้คณะกรรมการใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ
ผู้ว่าการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้บุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและมีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง 

ไม่เป็นธรรมในการสรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ต้องเป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงหรือเทียบเท่าด้วย เพ่ือให้ได้บุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกับองค์กรอิสระอ่ืน ๆ 

เป็นการบัญญัติไว้สอดคล้องกับมาตรา 
๒๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงไม่อาจก าหนดคุณสมบัติ เพ่ิ ม เติมตาม
ความเห็นที่เสนอได ้

มาตรา ๔๔  ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนน
โดยเปิดเผย และให้กรรมการแต่ละคนบันทึกเหตุผล
ในการลงคะแนนของตนไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ
ต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มี 
ผู้ ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีมีผู้สมัครคนเดียว ให้ด าเนินการ 
สรรหาใหม่ 

(๒) ในกรณีมีผู้สมัครสองคนให้ลงคะแนนใหม่
อีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม 
ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๔๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๓) ในกรณีมีผู้สมัครเกินสองคนขึ้นไป ให้น าผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมาลงคะแนนใหม่  
ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม ให้ด าเนินการ
สรรหาใหม่ 

ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ ได้
คะแนนสูงสุดเกินสองคน ให้ประธานกรรมการจับ
สลากผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันเพ่ือให้เหลือสองคนแล้ว
จึงลงคะแนน 

มาตรา ๔๕  เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการได้แล้ว ให้เสนอ
ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อ
ประธานวุฒิสภา 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกด้วยโดยอนุโลม 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๔๖  ผู้ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็น 
ผู้ว่าการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่ 
มีอยู่ 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการ
เสนอชื่ อ ให้ ด าเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้ น  
แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่ง

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๔๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการ
สรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
แต่งตั้งผู้ว่าการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

มาตรา ๔๗  ให้ ผู้ ว่ าการมี วาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละหกปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ผู้ว่าการซึ่ งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าผู้ว่าการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๔๘  ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และ
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงาน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๔๙  ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของผู้ว่าการต้อง
เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ
ทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง  
ผู้ว่าการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือ
โครงการใด ๆ  มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่จัด

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๔๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการและผู้ว่าการ 
มาตรา ๕๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระ ผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วย

คะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
เนื่องจากจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนดและเมื่อ
คณะกรรมการสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ด าเนินการภายใน
เวลาอันสมควรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อทางราชการ  

(๕) พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  
(๖) ไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา 

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีหน้าที่และอ านาจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ 

การก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ 
ตามความเห็นที่เสนอนั้น จะกระทบต่อหลัก
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ในการก ากับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ได้บัญญัติ
ไว้ใน (๔) แล้ว 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

ใ น  (๔ )  ค ว ร เ พ่ิ ม เ งื่ อ น ไ ข ใ ห้
คณะกรรมการมีมติให้ผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่ง 
ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่ผ่านการประเมินตามที่
คณะกรรมการก าหนดด้วย 

การเพ่ิมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่ง
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามความเห็นที่
เสนอนั้น จะขัดกับหลักความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ จึงไม่สามารถกระท า
ได ้ 

 
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

การที่คณะกรรมการจะมีมติให้ผู้ว่าการ
พ้นจากต าแหน่งนั้น มีความเห็น ๒ ประเด็น 
คือ 

๑ . โด ย ห ลั ก ข อ งก ฎ ห ม าย แ ล้ ว
กระบวนการแต่งตั้งและถอดถอนจะต้อง

๑. การก าหนดให้การพ้นจากผู้ว่าการ
ตามมติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยนั้น 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้
บัญญัติให้วุฒิสภามีอ านาจในการถอดถอน 



๔๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เป็นไปในหลักการเดียวกัน เมื่อผู้ว่าการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น ม า จ า ก ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ข อ ง
พระมหากษัตริย์ตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
ดังนั้นการที่คณะกรรมการจะมีมติให้พ้นจาก
ต าแหน่ง จึงควรต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วย 

๒. คะแนนเสียงที่คณะกรรมการจะมี
มติให้ผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่งได้นั้น ควร
เป็ นมติ ด้ วยคะแนนเสี ยงสามในสี่ ของ
กรรมการทั้งหมด คือ ๗ คน หากก าหนดให้
ใช้มติจากจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ แล้ว
เกิดกรณีที่มีกรรมการเหลือเพียง ๕ คน การ
มี มติ ดั งกล่ าว  จะใช้ คะแนน เสี ย งจาก
กรรมการเพียง ๔ คน ก็สามารถถอดถอน
ผู้ว่าการได้ ซึ่งจะกระทบต่อความเป็นอิสระ
และการบริหารการตรวจเงินแผ่นดินของ
ผู้ว่าการได้ 

 

ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ จึงไม่อาจ
บัญญัติตามความเห็นที่เสนอได้ 

๒. การก าหนดให้มติของคณะกรรมการ
ที่ ให้ ผู้ ว่ าการพ้ นจากต าแหน่ งต้ อ งมี มติ 
ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่นั้น เป็นคะแนนเสียงที่เหมาะสม 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผู้ว่าการต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๔๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง 
ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติ
หน้าที่แทน จนกว่าผู้ว่าการจะปฏิบัติหน้าที่ ได้ หรือ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการแทน 

หลักเกณฑ์การก าหนดอาวุโสตามวรรคหนึ่ ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๕ ๒   ให้ ผู้ ว่ าการได้ รั บ เงิ น เดื อน  
เงินประจ าต าแหน่ง ค่ารับรองเหมาจ่าย และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับกรรมการ และอาจได้รับ
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา ๕๙ (๗) ด้วย 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๕๓  ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด และตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม (๑) 
และ (๒)  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๕๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๔) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตาม (๓) 

ในการตรวจเงินแผ่นดินส าหรับหน่วยรับตรวจ
ตามบทนิยามค าว่า “หน่วยรับตรวจ” ตามมาตรา ๔ 
(๗) ให้ตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือ
กิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ
ตามบทนิยามค าว่า “หน่วยรับตรวจ” ตามมาตรา ๔ 
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) ว่ามีการใช้จ่ายไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 

มาตรา ๕๔  นอกจากหน้าที่และอ านาจตาม
มาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปีเพ่ือให้
ส านักงานถือปฏิบัติ และเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

(๒) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย
และตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าปี 
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความ
เป็นจริงหรือไม่ 

(๔) แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงาน

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

๑. ควรก าหนดเพ่ิมหน้าที่และอ านาจให้
ผู้ว่าการมีอ านาจด าเนินการติดตามทรัพย์สิน
ของรัฐคืนจากการเอาไปหรือได้ไปโดยมิชอบ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญั ติ
มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการ
เอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... ที่ก าหนดให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ด าเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว 

๒. ขอเสนอแก้ไขใน (๔) เป็น “พิจารณา
และแจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจ

๑. มาตรานี้ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว โดยได้บัญญัติไว้ใน (๙) 
ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอ านาจในการปฏิบัติ
หน้าที่ อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

๒ . อ า น า จ ใน ก า ร พิ จ า ร ณ า นั้ น  
ได้บัญญัติ ไว้ ในมาตรา ๕๓ อยู่แล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ในมาตรานี้ 

 



๕๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจเพ่ือให้
เป็นไปตามผลการตรวจสอบ  

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือมติ
ของคณะกรรมการ 

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การหรือในกิจการต่าง ๆ เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

(๗) จัดจ้างและก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือ
ผู้ เชี่ ยวชาญในการปฏิบัติ งานของส านักงาน  ทั้ งนี้  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

(๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม (๒) 
(๓) และ (๔) และมาตรา ๗ วรรคสาม รวมถึงรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนด
หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การก าหนดแผนการตรวจสอบตาม (๑) ต้ อง
สอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

หน้าที่เพ่ือให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ” 
เพ่ือให้ชัดเจนว่าอ านาจในการพิจารณาผลการ
ตรวจสอบของส านักงานเป็นอ านาจของผู้ว่าการ 

 
สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 

ควรบัญญัติให้ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอ านาจไต่สวนความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตการเงินของแผ่นดินเริ่มต้นคดี
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการในชั้ น
สอบสวน โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยสามารถส่งเรื่อง
ให้อัยการพิจารณายื่นฟ้องคดีได้โดยตรง 
เพ่ือให้กลไกการตรวจสอบและการป้องกัน
การทุ จริต เป็ น ไปอย่างมีประสิทธิภ าพ 
สามารถยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อระบบการเงินของแผ่นดินได้ ทันต่อ
สถานการณ์ และสามารถควบคุมการใช้
จ่ายเงินภาครัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

การก าหนดให้ผู้ว่าการมีอ านาจไต่สวน
ความผิดคดีอาญาตามความเห็นที่เสนอนั้น  
ไม่อาจกระท าได้ เนื่องจากเป็นการก าหนด
เกินไปจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๒ นอกจากนี้ 
การไต่สวนความผิดคดีอาญานั้น ต้องอาศัย
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
ซึ่งมีองค์กรที่ท าหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว อีกทั้ง 
ภารกิจหลักของส านั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน คือ การตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น  
การเพ่ิมอ านาจให้ผู้ว่าการมีอ านาจไต่สวน
คดีอาญาได้ จึงไม่อาจกระท าได้ 

ความเห็นของประชาชน
ผ่าน website 

มีความเห็นเกี่ยวกับอ านาจไต่สวน
คดีอาญา ๒ แนวทาง คือ 



๕๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

๑) ควรให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอ านาจในการไต่สวนคดีทุจริต
การเงินได้เอง เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความ
ล่าช้าในการด าเนินคดีของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยเมื่อปัญหาทุจริตลดลง ก็อาจลดอ านาจ
หน้าที่ในส่วนนี้ของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินออกไปได ้

๒) ไม่ควรก าหนดอ านาจหน้าที่ ให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ 
ในการด าเนินคดีอาญา เนื่องจากเป็นการ 
ทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน 
เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  หรือคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

มาตรา ๕๕   ห้ ามมิ ให้ มี การเปิ ด เผยหรือ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการให้สาธารณชนทราบ จนกว่าจะได้ข้อยุติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แก่ทางราชการ ผู้ว่าการจะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรมีมาตรการห้ามมิให้เปิดเผยหรือ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบให้
ส าธารณ ชน ท ราบ ก่ อน ที่ จ ะ ได้ ข้ อยุ ติ 
เนื่องจากหากมีการเปิดเผยไปแล้ว ต่อมา
ภายหลังเมื่อได้ข้อยุติแล้วพบว่าการกระท า
นั้นไม่เป็นความผิด จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหา

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๕๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่ จะเป็ นประโยชน์ ดั งกล่ าวก็ ได้ ตามระเบี ยบที่
คณ ะกรรมการก าหนด แต่ ไม่ว่ าจะเป็นกรณี ใด  
การเปิดเผยต้องไม่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยว่ามีการ
กระท าความผิดเกิดข้ึนแล้ว 

ต้องได้รับความเสียหายทางด้านชื่อเสียงได้ 
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ในการห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าว ควรมีการก าหนดข้อยกเว้น เพ่ือให้
การตรวจสอบเชิงป้องปรามที่อยู่ในความ
สนใจของสาธารณชนเกิดประสิทธิภาพ และ
สนองความต้องการของประชาชนได้โดยเร็ว 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลั งของรัฐ หรือใน เรื่องที่ อยู่ ในอ านาจการ
ตรวจสอบของผู้ ว่าการ ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็ว
ซึ่ งต้ องไม่ช้ ากว่าสามสิบวันนับแต่วัน ได้ รับการ
สอบถาม 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับ
แจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่หน่วยงานที่ เป็นผู้มี
หน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการได้
แจ้งให้ทราบแล้ว มิให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ
หรือไม่ถูกต้อง แต่ไม่ตัดอ านาจผู้ว่าการที่จะแก้ไข
ค าตอบหรือโต้แย้งกับหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ในการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ส านักงาน
การตรวจ เงินแผ่ นดิ นควรด า เนิ นการ 
ในลักษณะของกัลยาณมิตร และในกรณีที่มี
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบอันเป็น
ความผิดเล็กน้อยนั้น ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินควรด าเนินการในลักษณะที่ให้
ค าแนะน าว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
มากกว่าการไปเอาผิด นอกจากนี้ ควรเผยแพร่
แ น วท า งก ารป ฏิ บั ติ ให้ ทุ กหน่ วยงาน 
ได้รับทราบเป็นการแพร่หลายด้วย เพ่ือให้
หน่วยรับตรวจสามารถตรวจสอบได้ว่าตน
ด าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๕๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว และในกรณีที่มีข้อยุติที่แตกต่างไป มิให้ 
มีผลกระทบกับการกระท าที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว 

หมวด ๔ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
-------------------------------------- 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๗  ให้มีส านั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของผู้ว่าการ 

ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการด้วย 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

เสนอชื่อส านักงานเป็น “ส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” เรียกโดย
ย่อว่า “ส านักงาน ค.ต.ง.” (Office of the 
State Audit Commission) เพ่ื อสะท้ อน
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรในรูป
คณะกรรมการและสอดคล้องกับองค์กรอ่ืน
ที่มีการจัดรูปองค์กรท านองเดียวกัน เช่น 
ส านั ก งานคณ ะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเมื่อเป็น
หน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิ นแล้ ว  คณ ะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินย่อมมีหน้าที่ก ากับดูแลให้หน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามระเบียบแบบแผนตามกฎเกณฑ์ที่

เห็นควรคงชื่อส านักงานตามเดิม คือ 
“ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” เพ่ือสื่อให้
ชัดเจนถึงภารกิจหลักของส านักงาน และใน
การวางระ เบี ยบ บ ริห ารภ าย ใน องค์ ก ร 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถวาง
ระเบียบการบริหารจัดการได้เอง เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของส านักงาน 
 



๕๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
และในส่ วนสถานะของหน่ วยงานนั้ น  
เห็นควรเพ่ิมความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะ
ของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินให้มีฐานะเทียบเท่ากรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
เพ ร า ะ อ าจ มี ค ว า ม เกี่ ย ว กั น กั บ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

เสนอชื่อส านักงานเป็น “ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน” เรียกโดยย่อว่า 
“ส านักงาน ส.ต.ง.” เป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของผู้ว่าการ 

มาตรา ๕๘  ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการ
เพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ควรก าหนดเพ่ิมหน้าที่และอ านาจให้
ส านักงานมีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับด้าน
การต่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

มาตรานี้ได้บัญญัติไว้ใน (๕) สอดคล้อง
กับความเห็นที่เสนอแล้ว 



๕๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
กรรมการ และผู้ว่าการ 

(๓) ด าเนินการเพ่ือให้หน่วยรับตรวจมีความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
แบบแผนการปฏิบัติราชการ 

(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของ
ส านักงาน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการ
ตรวจสอบ 

(๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน  

(๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
และรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี เสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือเสนอสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๗) ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
ตามข้อเสนอแนะของส านักงาน 

(๘) รวบรวมค าสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ 



๕๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่ มี ถึ งหน่ วยรับตรวจในส่ วนที่ เกี่ ย วกับผลการ
ตรวจสอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาวาง
หลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน รวมถึง
เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 

(๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด
หรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย 

มาตรา ๕๙  ในการก ากับดูแลส านักงาน ให้
คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงาน
และขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการ
ดังกล่าว  

(๒) การก าหนดต าแหน่ง การจัดประเภท
ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง และการเทียบต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง และ
ค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่  

(๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ 
การแต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัย การร้องทุกข์ 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต าแหน่งที่ต้องมีการสรรหาบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ แล ะ ไม่ มี ลั กษ ณ ะต้ อ งห้ าม
เช่นเดียวกับกรรมการ และตามร่างมาตรา 
๕๓ ก าหนดให้ผู้ ว่ าการได้ รับ เงิน เดือน  
เงินประจ าต าแหน่ง ค่ารับรองเหมาจ่าย 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับ
กรรมการ ดังนั้น จึงไม่ควรก าหนดให้ผู้ว่าการ
ได้รับการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืน
ที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการ 

การก าหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ รับสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ อ่ืนนั้ น 
เนื่องจากภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีเป็นจ านวน
มาก จึงควรต้องบัญญัติให้ได้รับสวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์ อ่ืน ให้ เหมาะสมกับภารกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบด้วย 

 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

๑. ใน (๒) เห็นควรเพ่ิมค าว่า “พิเศษ” 
หลังค าว่า “ค่าตอบแทน” เพ่ือให้สอดคล้อง

๑. มาตรานี้ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๕๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

และการอ่ืนที่จ าเป็นในการบริหารงานบุคคลส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 

(๔) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้าง
ลูกจ้างของส านักงาน รวมตลอดทั้งอัตราเงินเดือน  
เงินเพ่ิม และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน
ของลูกจ้างของส านักงาน  

(๕) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้าง 
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน รวมตลอดทั้งค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอ่ืน
ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(๖) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน 
การงบประมาณ และการพัสดุของส านักงาน  

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่
ผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของส านักงาน  

(๘ ) การก าหนดเครื่ องแบบและการแต่ ง
เครื่องแบบของกรรมการ ผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรอ่ืนของส านักงาน  

การด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ต้องค านึงถึง
ความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 

การก าหนดตาม (๒) และ (๔) ต้องค านึงถึง 
ค่าครองชีพ และความเพียงพอในการด ารงชีพและ

กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เดิม 
รวมทั้ งต ามมาต รา ๗ ๙  (๓ ) ขอ งร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดินฉบับนี้ ได้บัญญัติให้มี
ค่าตอบแทนพิเศษไว้อยู่แล้ว 

๒ . ใ น ว ร ร ค ห ก  ปั จ จุ บั น ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๕๕ (๑ ) บัญญัติ ให้ประธานกรรมการมี
อ านาจเฉพาะในเรื่องของการบรรจุและ
แต่ งตั้ งต าแหน่ งรองผู้ ว่ าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าเท่านั้น 
ส่วนอ านาจในการย้ายหรือขึ้นเงินเดือน คือ 
ผู้ ว่ าก ารต รวจ เงิน แผ่ น ดิ น  จึ งสมควร 
แก้ความในวรรคหก ให้ตรงกับแนวปฏิบัติ
ดังกล่าว 

๒. ตามความเห็นที่ เสนอนั้น เห็นว่า 
ต าแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นต าแหน่งที่ส าคัญ 
จึงสมควรที่ จะบัญญั ติ ให้ คณะกรรมการ 
จะก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนก็ได้ 

 
 



๕๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละ
สายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึงความ
เที่ยงธรรม ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ล งนาม 
ใน ระเบี ยบหรื อประกาศที่ คณ ะกรรมการมี มติ 
เห็นชอบแล้ว และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได ้

การด าเนินการตามมาตรานี้ ต้องไม่มีผลเป็น
การให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอ านาจในการ
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อนต าแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือน
เจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นกรณีของรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า คณะกรรมการ 
จ ะก าห น ด ให้ ต้ อ ง ได้ รั บ ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก
คณะกรรมการก่อนก็ได้ 

เมื่อมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า ให้น าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป 

มาตรา ๖๐  ข้าราชการส านักงาน ได้แก่ บุคคล
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตาม

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
การใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่การบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่
ข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

มาตรา ๖๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ วรรคหก 
และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๖๐ 
ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีอ านาจแต่งตั้ง
อนุ กรรมการเพ่ือท าหน้ าที่ เป็นคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการส านักงานได้ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่
และอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการ 
ที่ ได้รับการแต่งตั้ ง ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
เช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๒  ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนด
ทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืน
ของส านักงาน  ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าว
ต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้อง
ได้รับโทษอย่างใด 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน  
 

เห็ นควรบั ญ ญั ติ ให้ สอดคล้ องกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๗๖ วรรคท้าย เนื่องจากข้อก าหนดทาง
จริยธรรม เป็นมาตรฐานที่พึงปฏิบัติ ไม่ใช่
บทลงโทษ และหากก าหนดว่าการกระท า
ผิดจริยธรรมต้องได้รับโทษแล้ว อาจซ้ าซ้อน
กับความผิดวินัยข้าราชการที่มีอยู่ 

การไม่ ปฏิ บั ติ ตามข้ อก าหนดทาง
จริยธรรม ต้องมีโทษด้วย ส่วนจะเป็นความผิด
วินัยด้วยหรือไม่นั้น จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง 

มาตรา ๖๓  การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน
มาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงานอาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัว
สมัครใจ โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับ 
เจ้าสังกัดแล้วเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใดและได้รับ
เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการส านักงานที่มีคุณวุฒิ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ความสามารถ และความช านาญงานในระดับเดียวกัน 
เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือ

เวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่ง
ในขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของ
ข้าราชการส านักงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่
อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการส านักงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๖๔  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของส านักงาน 
เพ่ือการนี้  ผู้ ว่ าการจะมอบอ านาจให้ เจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติงานแทนก็ได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๖๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ผู้ ว่าการ เจ้าหน้าที่  และ
บุคลากรอ่ืน ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ
ที่ผู้ว่าการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๖  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ 
ผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๖๗  ให้ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและส านักงานไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่างบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ให้ผู้ว่าการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเสนอค าขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภา
ผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ผู้ว่า
การพิจารณาผลการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจสอบ
ตามมาตรา ๗๓ ประกอบด้วย 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

และวรรคสอง ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

มาตรา ๖๘  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๖๗ ใช้บังคับแล้ว 
ให้ส านักงานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร  
ให้ ส านั กงานส่งข้อมูลค าขอเบิกงบประมาณต่อ
กรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ใน
แต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้กรมบัญชีกลาง 
สั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้น
งวดใหม่ แต่ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นต้องใช้
เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลาง 
จ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๖๙  รายได้และทรัพย์สินในการด าเนิน
กิจการของส านักงาน ประกอบด้วย 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา ๖๗ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน 
(๓ ) ดอกผลห รือป ระโยชน์ ของเงินห รือ

ทรัพย์สินของส านักงาน 
(๔) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม (๒) ให้ค านึงถึงความ

เป็ น กล างใน การป ฏิ บั ติ ห น้ าที่  แล ะในกรณี ที่
คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส านักงาน จะสั่งให้ส านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้
คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๗๐  รายได้ของส านักงานไม่เป็นรายได้
ที่ ต้องน าส่ งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 

ให้ส านักงานจัดท ารายงานการรับและการใช้
จ่ า ย เงิ น ต าม ว ร รค ห นึ่ ง เส น อต่ อ รั ฐ ส ภ าแ ล ะ
คณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี  

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งส านักงานได้กรรมสิทธิ์มา 
ไม่ว่าจากการซื้อ หรือมีผู้ยกให้  ให้เป็นที่ราชพัสดุ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

แต่ส านักงานมีอ านาจในการปกครองดูแล ใช้ หรือหา
ประโยชน์ได้ 

มาตรา ๗๑  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะยกอายุความ
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได ้

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๗๒  ให้มีคณะกรรมการก ากับการ
ตรวจสอบเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับการปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจสอบส านักงานของคณะผู้ตรวจสอบ และ
ดูแลให้คณะผู้ตรวจสอบมีความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบส านักงาน ประกอบด้วย 

(๑) ประธานวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานองค์กรอิสระทุกองค์กร ยกเว้น

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการ 
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรก าหนดให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขอ งส านั ก งาน การต รวจ เงิน แผ่ น ดิ น  
ซึ่งองค์กรนั้นต้องเป็นองค์กรที่ เป็นอิสระ 
เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลกัน โดยอาจให้ภาค
ประชาชน สื่อมวลชน คณะกรรมการอิสระ
จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้ง มหาวิทยาลัย 
สภาวิชาชีพบัญชี  หรือสหวิชาชีพ  หรือ
กรรมาธิการ/กรรมาธิการวิสามัญในวุฒิสภา
เข้ามาตรวจสอบ เป็นต้น 

การตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้น เห็นควรให้
มีคณะผู้ตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ใน
กรมบัญ ชีกลาง โดยความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ ท าหน้าที่
ตรวจสอบส านักงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเดียวกันกับที่
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้ในการตรวจ
หน่วยรับตรวจอ่ืน โดยในการตรวจสอบของ
คณะผู้ตรวจสอบดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การ
ก ากับของคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ  

มาตรา ๗๓  ให้กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบแต่งตั้งคณะ 
ผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในกรมบัญชีกลางขึ้นคณะหนึ่ง
ตามจ านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ท าหน้าที่ 
ในการตรวจสอบส านักงาน โดยให้คณะผู้ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ค ว ร เ พ่ิ ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการก ากับการตรวจสอบในการ
พิ จารณ าและวินิ จฉั ย รายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบ ก่อน เสนอ
คณะกรรมการ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว  



๖๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับที่ผู้ว่าการมีหน้าที่และ
อ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินของหน่วยรับตรวจ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๒) แล้วท ารายงานเสนอ 
ผลการตรวจสอบต่อคณ ะกรรมการก ากับการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
รายงานดังกล่าวให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปด้วย  

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้ คณ ะ 
ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ว่าการ
ตามมาตรา ๙๒ 

มาตรา ๗๔  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของ
ส านักงานส่งคณะผู้ตรวจสอบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๗๕  ให้ส านักงานจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ 
ของส านักงานและกองทุน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗๖  ให้ส านักงานท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ภายในสองร้อยสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งจะต้อง
รายงานผลการปฏิ บั ติ งานที่ ส าคัญ ใน ทุ กด้ าน 
โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการใช้
จ่ าย เงินของหน่ วยรับตรวจ เว้นแต่ เป็ น เรื่อ งที่
คณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับ
หรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

ในกรณีเพ่ือประโยชน์ทางราชการ ส านักงานจะ
จัดท ารายงานเผยแพร่เป็นครั้งคราวนอกเหนือจาก
รายงานตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

หมวด ๕ 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

-------------------------------------------- 

   

มาตรา ๗๗  ให้มีกองทุนเพ่ือการพัฒนาการ
ต ร ว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น ใน ส า นั ก ง าน ก อ งทุ น ห นึ่ ง  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ื อใช้จ่ ายในการสนับสนุนและ
พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้การตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗๘  กองทุนประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๑๑ 
(๒) รายได้จากค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติ งานของ
ส านักงาน 

(๓ ) เงิน อุดหนุนที่ ได้ รับ จากงบประมาณ
ประจ าปีซึ่งเหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 

(๔) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มีผู้บริจาคให้
กองทุน 

(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุน 

เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง 
ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

เห็นควรให้ตัดเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก
งบประมาณประจ าปีซึ่งเหลือจ่ายในแต่ละ
ปี งบประมาณ ใน  (๓ ) ออก และน าไป
ก าหนดให้ เป็นค่าใช้จ่ ายสมทบส าหรับ
งบประมาณในปีถัดไป หากส านักงานได้รับ
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เพ่ือเป็น
การประหยัดงบประมาณในภาพรวมของ
ประเทศ ไม่ควรน าไปรวมเป็นรายได้ของ
กองทุนฯ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
อ่ืนนอกเหนือวัตถุประสงค์เดิมที่รัฐบาล
จัดสรรให้ 

การก าหนดให้น าเงินอุดหนุนที่ได้รับ
จากงบประมาณประจ าปีซึ่งเหลือจ่ายในแต่ละ
ปี งบประมาณ รวมอยู่ ในกองทุนด้ วยนั้ น  
มีความเหมาะสมแล้ว  และได้ก าหนดให้
สามารถน าไปใช้จ่ายในกรณีที่งบประมาณ
ประจ าปีไม่เพียงพอหรือเป็นกรณีที่ ไม่อาจ
เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปีได้ 

มาตรา ๗๙  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นค่าใช้จ่ายกรณีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่ เพี ย งพอหรือที่ ไม่ อาจ เบิ กจ่ ายจาก
งบประมาณแผ่นดินได ้

(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ควรเพ่ิมวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
เงินกองทุน เพ่ือสมทบประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างนอกเหนือจากเงิน
งบประมาณที่ได้รับประจ าปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ด ารงชีพได้สมศักดิ์ศรี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ
ท างานได้โดยอิสระ และเป็นกลาง ตามหลักแล้ว
รัฐมีหน้าที่ต้องอุดหนุนเงินงบประมาณให้

มาตรานี้ได้บัญญัติไว้ใน (๓) สอดคล้อง
กับความเห็นที่เสนอแล้ว 



๗๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๓ ) สมทบ เป็ น ค่ าตอบ แทน พิ เศษ  และ
สวัสดิการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของส านักงาน 

(๔ ) เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การจ้ า งที่ ป รึ ก ษ า 
ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้างเพ่ือช่วยในการปฏิบัติหน้าที่
ของส านักงาน 

(๕) ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานตามที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนด 

การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบของ
ส านักงาน ส่วนเงินจากกองทุนเป็นเพียง
ค่าใช้จ่ายสมทบประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
เจ้ าห น้ าที่ แ ละลู ก จ้ า งน อก เห นื อจ าก
งบประมาณท่ีได้รับ 

มาตรา ๘๐  เงินกองทุนให้ น าฝากกระทรวง 
การคลังหรือธนาคารที่ เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือน าไป
ลงทุน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด  
แต่ในการลงทุน คณะกรรมการกองทุนจะก าหนดให้
ลงทุนอ่ืนใดนอกจากการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันไม่ได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๘๑   ให้ มี คณ ะกรรมการกองทุ น
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง
ซึ่ งคณะกรรมการมอบหมาย ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย และ

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

องค์ประกอบของคณ ะกรรมการ
กองทุนไม่ควรมีตัวแทนจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ ามาเป็ นกรรมการกองทุ น 
เนื่องจากจะท าให้ขาดความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการ และการมีหน่วยรับตรวจเข้ามา

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๗๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ผู้อ านวยการส านักการเงินและการคลัง ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการคนหนึ่ง 
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งก็ได้ 

บริหารจัดการกองทุน อาจเกิดการแทรกแซง 
ขาดความเป็นอิสระ และความคล่องตัว 

มาตรา ๘๒  ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารจัดการ อนุมัติการจ่ายเงินกองทุน และ
ก ากั บดู แลการใช้ จ่ ายเงิ นกองทุ นให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค ์

(๒) วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสม
เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบ
แสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของกองทุนได้
อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการกองทุน 

ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินของ
กองทุนตาม (๒) ให้คณะผู้ตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๗๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๘๓  ให้คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา 

๗๓ เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ท าหน้าที่ตรวจสอบ
รายงานการเงินของกองทุนและแสดงความเห็นต่อ
รายงานการเงินนั้น และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

หมวด ๖ 
หน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการ 

-------------------------------------------- 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๘๔  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า
มีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
ไม่ปฏิบั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ  
ให้ ผู้ ว่ าการมีหนั งสื อแจ้ งข้อบกพร่องพร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข
และควบคุมหรือก ากับมิให้ เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก  
แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังค าชี้แจงและเหตุผลหรือความ
จ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

ในกรณี ตามวรรคหนึ่ ง ถ้าก่อให้ เกิดความ
เสี ยหายแก่ รัฐหรือหน่ วยรับตรวจที่ ไม่ เกี่ ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการ

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบี ยบ อัน เป็ นความผิ ด เล็ กน้ อยนั้ น 
ส านั ก งาน การต รวจ เงิน แผ่ น ดิ น ค ว ร
ด าเนินการในลักษณะที่ให้ค าแนะน าว่าต้อง
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องมากกว่าการไป
เอาผิด นอกจากนี้ ควรเผยแพร่แนวทางการ
ปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบเป็นการ
แพร่หลายด้ วย เพ่ื อ ให้ หน่ วยรับตรวจ
สามารถตรวจสอบได้ว่ าตนด าเนินการ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ และหากหน่วยรับตรวจ
ได้มีการสอบถามหลักเกณฑ์การปฏิบัติไปยัง

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๗๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

แจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการ
ชดใช้ค่ า เสียหายแก่รัฐหรือหน่ วยรับตรวจหรือ
ด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจ
ด าเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับค าชี้แจง
ของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือการปฏิบัติ
ตามจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อราชการหรือ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบั งคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบ
แผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป ในกรณี
เช่นนั้น การด าเนินการของหน่วยรับตรวจที่บกพร่อง
ให้เป็นอันพับไป เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต 

หน่วยงานที่ เป็นผู้ออกระเบียบแล้วและ
ด าเนินการไปตามที่หารือนั้น  ถ้าต่อมา
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าการ
ด าเนินการดังกล่าว เป็นการไม่ถูกต้อง  
ควรด าเนินการแจ้งหน่วยรับตรวจให้ทราบ
และแนะน าถึงข้อที่ ควรต้องด าเนินการ  
โดยยังไม่เอาผิดแก่หน่วยรับตรวจนั้น รวมถึง
ต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่ เป็น 
ผู้ออกระเบียบถึงแนวทางในการปฏิบัติตาม
ระเบียบอันจะท าให้การด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

ควรเพ่ิมบทบัญญัติว่าในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชน  
ที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลั งของรัฐ ให้ ผู้ ว่าการแจ้ งให้ ผู้ รับตรวจ
พิ จารณาด าเนิ นการเพ่ื อให้ มี การชดใช้

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 

 



๗๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป 
หรือด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี และเมื่อ
ผู้รับตรวจด าเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการ
ทราบ เพ่ือให้บทบัญญัติในมาตรานี้มีสภาพ
บังคับกับผู้ที่ ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
อันจะท าให้การตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

มาตรา ๘๕  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า 
หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามกฎหมายหรือสัญญา ให้ผู้ ว่าการมีหนังสือแจ้ง
ข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับตรวจ
เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา และ
ให้ หน่ วยรับตรวจชี้ แจงเหตุ ผล หรือแจ้ งผลการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ว่าการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผล
ของหน่วยรับตรวจ หรือเห็นว่าการด าเนินการไม่เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะหรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรี

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ขอเพ่ิมเติมให้ในกรณีของการตรวจสอบ
การจั ด เก็ บ รายได้ ของหน่ วยรั บตรวจ  
ให้ผู้ว่าการมีอ านาจตรวจสอบการประเมิน
ภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ
รายได้อ่ืนที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย และ
หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล 
ที่ ได้ ม าจ าก ผู้ เสี ย ภ าษี อ าก ร  ผู้ ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด ให้ผู้ว่ าการ
ตามที่ร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
เพ่ือให้ครอบคลุมอ านาจตรวจสอบตาม
กฎหมายเดิมที่ ส านักงานการตรวจเงิน

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่ เสนอแล้ว โดยในการขอข้อมูล
ดังกล่าวนั้น ก าหนดให้ต้องเป็นการขอข้อมูล
โดยรวมที่หน่วยรับตรวจได้มาจากผู้เสียภาษี
อากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด  
โดยต้องระบุหลักฐานให้หน่วยรับตรวจทราบ
ตามสมควร นอกจากนี้ ในการตรวจสอบการ
จัดเก็บภาษีอากรประเมินต้องไม่มีลักษณะเข้า
ไปใช้อ านาจประเมินแทนหน่วยรับตรวจ หรือ
เป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอ านาจ
ประเมิน 



๗๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการ
ของหน่ วยรับตรวจ หรือรัฐมนตรีผู้ รักษาการตาม
กฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

ในกรณี ที่ ผู้ ว่ าการมีหลั กฐานอันน่ าเชื่ อว่ า 
หน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด ผู้ว่าการมีอ านาจขอให้
หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมที่ได้มาจากผู้เสีย
ภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด โดย
ต้องระบุหลักฐานให้หน่วยรับตรวจทราบตามสมควร 
และให้ถือว่าการที่หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าการเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

อ านาจในการขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูล
ตามวรรคสาม ถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน 
ผู้ว่าการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าการกระท าการแทนก็ได้ 
แต่จะมอบให้เจ้าหน้าที่อ่ืนมิได้  

ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมิน
ตามวรรคสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อ านาจประเมิน
แทนหน่วยรับตรวจ หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมิน
ของผู้มีอ านาจประเมิน 
 

แผ่นดินมีอยู่ 



๗๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๘๖  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า 

หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอ านาจบริหารจัดการ ดูแล
รักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน ละเว้นหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ให้ผู้ว่าการ 
มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง โดยให้หน่วยรับตรวจชี้แจง
เหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่า
การก าหนด 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ผู้ ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสั งกัด หรือ
รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับตรวจ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป หรือในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ ว่าการ 
มีอ านาจด าเนินการอย่างใดต่อไป ก็ให้ผู้ว่าการด าเนินการ
ไปตามนั้น 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ขอเพ่ิมเติมความในวรรคสอง ให้ผู้ว่าการ
โดยความเห็นชอบของคณ ะกรรมการ  
มีอ านาจติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการ
เอาไปโดยมิชอบ ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานใด
ของรัฐมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
หรือมีแต่ ไม่ด าเนินการติดตามมีอ านาจ
ด าเนิ นการ เพ่ื อให้ สอดคล้องตามร่าง
กฎหมายว่าด้วยมาตรการติดตามทรัพย์สิน
ของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ  

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 

มาตรา ๘๗  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท าด้วยประการใด ๆ 
ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
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คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่า
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการ
หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง 
หรือพบว่ามี เจ้าหน้าที่ ของหน่วยรับตรวจจัดท า
โครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้
ว่ ามี ก ารด า เนิ น ก ารดั งกล่ า ว  ให้ ผู้ ว่ าก ารแจ้ ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
จัดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวน
หรือสอบสวนของคณ ะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาตรา ๘๘  ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพ ต้องตรวจสอบเมื่อการด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นว่ามีการปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ จะแจ้งให้หน่วยงาน
รับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างด าเนินการก็ได้   

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรก าห นดว่ า ใน การตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ควรตรวจในขั้นตอนใด และควร
มี ม าตรการ ใน การแก้ ไขปั ญ ห าให้ แ ก่ 
หน่วยรับตรวจว่าต้องด าเนินการอย่างไร 
จึงจะชอบด้วยกฎหมายด้วย เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปได้อย่าง

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๗๘ 
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คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีเช่นนั้น ผู้ว่าการต้องแนะน าวิธีด าเนินการที่
ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย  และในกรณีที่
หน่วยรับตรวจเห็นว่าการด าเนินการที่ผู้ว่าการแนะน า
นั้นไม่อาจหรือไม่สมควรด าเนินการโดยมีเหตุผลอัน
สมควร ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ หน่วยรับตรวจ และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหารือเพ่ือหาข้อยุติ
โดยเร็ว เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายขึ้น เมื่อได้ข้อยุติ
ประการใดแล้ว ให้หน่วยรับตรวจด าเนินการไปตามข้อ
ยุตินั้น 

ต่อเนื่องและถูกต้อง 

มาตรา ๘๙  ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  
ให้ผู้ว่าการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจ
ก าหนดไว้หรือไม่ และให้จัดท าข้อเสนอแนะให้แก่
หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึง
ประเพณี วัฒนธรรม สังคม และความนิยมของท้องถิ่น 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
โดยให้รับฟังเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจ

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ควรก าหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททาง
สังคมซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น 
รวมถึงควรมีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจทราบด้วย 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๗๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ประกอบด้วย 
มาตรา ๙๐  ให้ผู้ว่าการตรวจสอบรายงาน

การเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วย
วินั ยการเงินการคลังของรั ฐให้ แล้ วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือ
ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วแจ้งผลการ
ตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการ
ก าหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ควรก าหนดให้หน่วยรับตรวจต้องส่ง
รายงานการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๙๐ วันนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ ได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง เพ่ือป้องกันกรณีที่หน่วย
รับตรวจส่งงบการเงินให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินล่าช้า 

ตามความเห็นที่ เสนอนั้น มีบัญญั ติ 
ไว้แล้วในร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. .... จึงไม่จ าเป็นต้องบัญญัติไว้
ในมาตรานี้อีก 

มาตรา ๙๑  การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการ
ลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ก าหนดในลักษณะที่จะ
ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินราชการลับ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๙๒  ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและ
เจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอ านาจตรวจสอบเงิน
และทรัพย์สินอ่ืน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
ในการใช้จ่ายและหลักฐานอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจและให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค า หรือส่งมอบ

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

๑. ควรก าหนดให้ผู้ว่าการมีอ านาจมี
หนังสือขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่การตรวจสอบของส านักงาน 
เช่น กรณีที่มีความจ าเป็นต้องขอความ
ร่วมมือให้หน่วยรับตรวจตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือกในโครงการรับจ าน าข้าว หรือ

๑. การจะก าหนดให้ผู้ว่าการมีอ านาจ 
มีหนังสือขอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบได้ ตามความเห็น 
ที่เสนอนั้น อาจท าให้เกิดการใช้อ านาจเป็นการ 
ก้าวล่วงไปยังหน่วยงานอ่ืน จึงไม่สมควรบัญญัติ
เพ่ิมอ านาจดังกล่าว 

๒. การจะบัญญัติให้หน่วยรับตรวจที่เป็น



๘๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนบรรดาที่
หน่ วยรับตรวจจัดท าขึ้นหรือมี ไว้ ในครอบครอง  
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
อ่ืนที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  

(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่งมอบบัญชี 
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยรับตรวจเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบ 

(๔) มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ 
เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน 
เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ
เท่าท่ีจ าเป็น  

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง  
จะให้มีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้ง
โดยค านึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 

กรณีที่ขอให้หน่วยรับตรวจขุดเจาะถนน 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของถนนว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
เป็ น ต้ น  โดยการด า เนิ น ก ารดั งกล่ า ว 
ส านั กงานไม่สามารถด าเนินการได้ เอง  
ต้องขอให้หน่วยรับตรวจเป็นผู้ด าเนินการให้ 

๒ . ควรเพ่ิ มบทบั ญ ญั ติ ว่ าในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งนั้น หากหน่วยรับตรวจ 
เป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายห้ามการเปิดเผย
ข้อมูล หรือห้ามบุคคลอ่ืนใดเข้าไปในเขต
พ้ืนที่ หรือสถานที่แห่งใด หากผู้ว่าการได้มี
หนังสือแจ้งผู้ควบคุม ก ากับ หรือรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจแล้ว ให้การปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง เป็นการได้รับยกเว้นจาก
กฎหมายดังกล่าว เพ่ือเป็นการคุ้มครองการ
ด าเนินการตามอ านาจของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

หน่วยงานซึ่งมีกฎหมายห้ามการเปิดเผยข้อมูล 
หรือห้ามบุคคลอ่ืนใดเข้าไปในเขตพ้ืนที่  หรือ
สถานที่ แห่ งใดนั้ น ต้องเปิดเผยข้อมูล หรือ
อนุญาตให้บุ คคลอ่ืนใดเข้ าไปในเขตพ้ืนได้  
หากผู้ว่าการได้มีหนังสือแจ้งผู้ควบคุม ก ากับ 
หรือรับผิดชอบของหน่ วยรับตรวจแล้วนั้ น  
เป็นการไม่เหมาะสม เพราะการที่หน่วยงานนั้น ๆ 
ได้บัญญัติในกฎหมายมิให้เปิดเผยข้อมูล หรือ
ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนใดเข้าไปในเขตพ้ืนที่ หรือ
สถานที่แห่งใดนั้น ย่อมเล็งเห็นแล้วว่าการ
เปิดเผยหรือการอนุญาตดังกล่าว จะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างใด ๆ ขึ้น ดังนั้น จึงไม่อาจ
บัญญัติได้ตามความเห็นที่เสนอ 

มาตรา ๙๓  บรรดาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศและ
เจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าใจได้ จะขอให้หน่วยรับตรวจจัดการแปล

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๘๑ 
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เป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลัง 
-------------------------------------------- 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๙๔  ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎ ห ม ายว่ าด้ วย วิ นั ย ก าร เงิน ก ารคลั งขอ งรั ฐ  
หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต 
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ 
ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือก ากับดูแลมิให้
เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็น
การทุจริต ให้ผู้ว่าการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป และให้น าความในมาตรา ๘๗ 
วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือ
มีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจ
พิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐ
หรือหน่วยรับตรวจต่อไป หรือด าเนินการทางวินัย

งานสัมมนาที่โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบี ยบ อัน เป็ นความผิ ด เล็ กน้ อยนั้ น 
ส านั ก งาน การต รวจ เงิน แผ่ น ดิ น ค ว ร
ด าเนินการในลักษณะที่ให้ค าแนะน าว่าต้อง
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องมากกว่าการไป
เอาผิด 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๘๒ 
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ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

แล้วแต่กรณี  และเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการแล้วให้แจ้ง
ให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ด าเนินการตามที่ได้รับ
แจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอันสมควร ผู้ว่าการ
จะแจ้งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๙๕  ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ด าเนินการภายใน
เวลาที่ผู้ว่าการก าหนดตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๙๔ วรรคสี่ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าการ 
จะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่
ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้  

ในการเสนอเพ่ือให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ ง  
ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ที่เป็นเหตุ
อันควรลงโทษทางปกครอง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับโทษที่สมควรลงด้วย 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๙๖  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐและเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม
มาตรา ๙๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๕  ให้ผู้ว่าการ
เสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้นั้น 
โดยให้น าความในมาตรา ๙๕ วรรคสองมาใช้บังคับ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๘๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๙๗  โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(๓) ปรับทางปกครอง 
ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับ

เป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษมิได้ 
ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรม
ที่กระท าผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๙๘  ในการพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือลงโทษ
ทางปกครอง ให้คณะกรรมการใช้รายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลัก แต่ต้องเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบการ
พิจารณาด้วย  

การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และ
การยื่นค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๙๙  ผู้ รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจผู้ใดกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้ เพราะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ควรแก้ไขค าว่า “เจ้าหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจ” เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้
สอดคล้องตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๙๖ 

การบัญญัติว่า “เจ้าหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจ” มีความถูกต้องแล้ว 



๘๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หากปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านค าสั่งนั้น
ไว้แล้ว ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครองตามที่ก าหนด
ไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๐๐  การด าเนินการเกี่ยวกับความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย 
(๒) ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา

ห้าปีนับแต่วันที่กระท าความผิด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๐๑  การวินิจฉัยลงโทษทางวินัย
การเงินการคลังของรัฐไม่ เป็นการตัดอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็น
ผู้ รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่ จะ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุ เดียวกันนี้ อีก  
แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอ่ืนซึ่งมิใช่เป็น
โทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๐๒  ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจ
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ควรเพ่ิมบทบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งลงโทษ
ทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดได้ภายในเก้าสิบวัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๒๔๐ วรรคท้าย 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๘๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 
-------------------------------------------- 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๑๐๓  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูลที่ ได้มาเนื่ องจากการปฏิบัติหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ งไม่ ใช้บังคับแก่การเปิดเผย
สรุปผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ระบุชื่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง  หรือเป็นการเปิดเผยตามมาตรา ๕๕ หรือ
เป็นการเปิดเผยต่อศาล พนักงานอัยการ หรือหน่วยงาน
ที่ต้องด าเนินการตามผลการตรวจสอบของส านักงาน 
ห รื อ ต ามค าวิ นิ จ ฉั ย ขอ งค ณ ะกรรมการ  ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือเป็นการ
กระท าตามหน้าที่ราชการ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๐๔  ผู้ ใดไม่ปฏิบั ติตามค าสั่ งของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๙๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๘๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๑๐๕  ผู้ ใดครอบครองหรือรักษา

ทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด
ที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ ยึด อายัด 
หรือเรียกให้ส่ง ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไป
เสี ย  หรือท า ให้ สูญ หายหรือท าให้ ไร้ป ระโยชน์  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๐๖  เจ้าหน้าที่ผู้ใด ละเลยหรือจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และให้ผู้ว่าการ
ด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

ควรตัดค าว่า “ละเลย” ออก เพ่ือให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการด าเนินการ
ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกรณีที่
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหน่วย
รับตรวจ จึงไม่อาจตัดค าว่า “ละเลย” ออกได้ 

บทเฉพาะกาล 
-------------------------------------------- 

   

มาตรา ๑๐๗  ให้ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๘๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นับวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่
ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๐๘   ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการ
สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการ
สรรหาผู้ ว่ าการตรวจ เงิน แผ่ นดิ นอยู่ ก่ อน วัน ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและยัง
ไม่ได้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง ให้ยุติการ
ส ร รห านั้ น  แ ล ะด า เนิ น ก ารส ร รห า ให ม่ ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ว่าการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะ
แต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งตามที่

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๘๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้ว่าการ 
มาตรา ๑๐๙  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิ ทธิ  หน้ าที่  และความผู กพันใด ๆ  
ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ .ศ . ๒๕๔๒  มี อยู่ กั บบุ คคลใดในวั นก่ อนวั นที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอน
มาเป็ นของส านั กงานการตรวจเงินแผ่ นดิ นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๑๐  ให้ โอนบรรดางบประมาณ 
ทรัพย์สิน ข้าราชการ และบุคลากรอ่ืนของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาเป็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่า
สิทธิและประโยชน์อ่ืนใดซึ่งข้าราชการหรือบุคลากรอ่ืน
ดั งก ล่ า ว ได้ รั บ ต าม พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระก อบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๘๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เป็นสิทธิและประโยชน์ อ่ืน ใดที่ ได้ รับต่อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมี
ระ เบี ยบ ที่ อ อกต ามพ ระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๑๑  ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
จากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน 
ซึ่งมิได้น าส่งกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๑๒  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
มติและค าสั่ งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเสมือนระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ มติและค าสั่ งของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้   ทั้งนี้  เท่าที่ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

เห็นควรเพ่ิมบทเฉพาะกาลให้การใด 
ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้ พิจารณามีข้อยุติ เป็นประการใดแล้ว  
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการ
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติจน
เสร็จสิ้น ทั้ งนี้  เพ่ือมิให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินใช้ความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจ
ทบทวนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่ได้พิจารณาและมีมติไปแล้วได้ 

มาตรานี้ ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
ความเห็นที่เสนอแล้ว 



๙๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
มาตรา ๑๑๓  บรรดาการด าเนินการใด ๆ ตาม

หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด าเนินการก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ถือว่าการนั้นเป็นการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๑๔  การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
วินัยทางงบประมาณและการคลังที่ได้กระท าตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการ
ด าเนินการต่อไป ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๙๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

คณ ะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิ น  แล้ วแต่ กรณี 
ด าเนินการตามหมวด ๗ วินัยการเงินการคลัง โดยให้
ถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงิน
การคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 


