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บันทึกการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพิจารณารา่งพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....   
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ครั้งท่ี ๗ 
วันพุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมรับรอง ๑ - ๒ ช้ัน ๓ อาคารรฐัสภา ๒ 

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

 

กรรมาธิการวิสามัญผู้มาประชุม ดังนี้ 
 ๑. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง 
 ๒. พลเอก ชยุติ  สุวรรณมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีสาม 
 ๓. นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีส่ี 
 ๔. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๕. พลอากาศเอก ไพศาล  สีตบุตร กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา  

 ๖. พลเอก รังสาทย์  แช่มเช้ือ กรรมาธิการวิสามญัและท่ีปรึกษา 
 ๗. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๘. นายธานี  อ่อนละเอียด กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๙. นายปรีชา  วัชราภัย กรรมาธิการวิสามัญ 

 ๑๐. นายฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๑. นายสมพล  พันธุ์มณี กรรมาธิการวิสามัญ  
๑๒. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล กรรมาธิการวิสามัญ 

 ๑๓. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๔. นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๕. พลเอก อุทิศ  สุนทร กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๖. นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๗. นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๘. นายนรชิต  สิงหเสนี กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๙. นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๐. นายรณภพ  ปัทมะดิษ กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๑. นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ  

 
กรรมาธิการวิสามัญผู้ไม่มาประชุม ดังนี้ 
 ๑. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม (ลาการประชุม) 
 ๒. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์ (ลาการประชุม) 
 ๓. พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน (ลาการประชุม) 
 ๔. นายกล้านรงค์  จันทิก (ลาการประชุม) 



 
 

................................................................................................................................................................................................................ 

กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารวิสามญั ๔  สํานักกรรมาธกิาร ๒ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖-๗  จัดทําเสรจ็วันที ่..... กันยายน  ๒๕๖๐ 
                                                                                                                                             มีมติรับรองวนัที่ ..... กนัยายน  ๒๕๖๐ 

- ๒ -

 ๕. นายสีมา  สีมานันท์ (ลาการประชุม) 
 ๖. ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์  กมลรัตนกุล (ลาการประชุม)  
 ๗. นายวิทวัส  บุญญสถิตย์ (ลาการประชุม) 
 ๘. นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง (ลาการประชุม) 
 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้เข้าร่วมประชุม คือ 
 ๑. นายธวัชชัย  เกียรติกวานกุล 
 ๒. นายนนทพล นิ่มสมบูรณ์ 
 ๓. นายมนัส  แจ่มเวหา 
 
ผู้ชี้แจง คือ 
 กรมบัญชีกลาง 
  ๑. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
  ๒. นายวรัชญ์  เพชรร่วง ผู้อํานวยการกองกํากับและพัฒนาระบบ 
     เงินนอกงบประมาณ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๑. นายภัทรชัย  ชูช่วย ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๒. นายภัทรวิทย์  อบสุวรรณ ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
  ๓. นางเจนสิรินทร์  คงปาง ผู้อํานวยการกองคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๔. นายศุภกิจ  มีอุไร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการ 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑. นายภาคภูมิ  รุจิขจรเดช นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
๒. นางสาวอนัญ ยศสุนทร นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
๓. นางสาวเกวลี  มโนภินิเวศ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

  - นางสาวนันท์ณภัส  บางต่าย นิติกรชํานาญการ  
  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ 
 - นายสุริยา  อุ่นคํา นิติกรชํานาญการ 
   กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔  
   สํานักกรรมาธิการ ๒ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 
 เมื่อคณะกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  
 ตามท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการประชุมและค้างประเด็นการพิจารณา หมวด ๕ 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในการประชุมครั้งท่ีแล้ว ในการนี้ การประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้เชิญผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินไว้เป็นการเฉพาะใน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป 

 
ท่ีประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม  
 - ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตท่ีประชุมเล่ือนการรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ท่ี 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ออกไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป  
 
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ….              

ต่อจากการประชุม ครั้งท่ี ๖ วันศุกร์ท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐   
  นายสุริยา  อุ่นคํา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีประชุมได้มีการพิจารณา “หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจ
เงินแผ่นดิน” ซึ่ง นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ ได้เสนอให้ตัดออกท้ังหมวด โดยท่ี
ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางว่า ควรจะจัดตั้งกองทุนขึ้นหรือไม่ หรือหากเมื่อมีการ
จัดตั้งกองทุนขึ้นแล้ว วิธีดําเนินการของกองทุน การใช้จ่ายเงินกองทุน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ
กองทุนจะมีวิธีดําเนินการอย่างไร หรือถ้าไม่ต้องตั้งกองทุนไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้แล้ว ในการดําเนินการนั้น เดิมได้ดําเนินการโดยใช้กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ใดมาดําเนินการ            
จากนั้นท่ีประชุมได้ค้างการพิจารณาไว้เพ่ือขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรมบัญชีกลาง และการประชุม
ในครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางมาช้ีแจงในประเด็นดังกล่าวด้วยแล้ว 
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ประเด็น : ควรจะตัด หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ออกท้ัง
หมวด หรือไม่ 
  นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลการจัดการ
กองทุนหมุนเวียนของส่วนราชการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท้ังนี้ คํานิยามตามมาตรา ๔ ““กองทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน 
เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือกิจการท่ีอนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ 
โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” ซึ่งหากจะพิจารณาตามประเด็น หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการ
พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเห็นว่า การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวนี้อยู่ภายในบังคับตามพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ดังนั้น การขอจัดตั้งต้องเป็นไปมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ ด้วย  
  “มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีประสงค์จะขอจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนท่ีไม่มีสถานะเป็น
นิติบุคคลเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี
คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” 
  “มาตรา ๓๔ ให้นําบทบัญญัติในส่วนท่ี ๑ การขอจัดตั้ง ของหมวด ๒ ทุนหมุนเวียนท่ีไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคล มาใช้บังคับกับกองทุนหมุนเวียนท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วย” 
 
  หน่วยงานของรัฐท่ีมีความประสงค์ขอจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
(มาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  (๑) มีความจําเป็นต้องจัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล 
  (๒) ไม่มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกับภารกิจปกติของหน่วยงานของรัฐท่ีขอจัดตั้ง   
และไม่ซ้ําซ้อนกับหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือทุนหมุนเวียนท่ีได้ดําเนินการอยู่แล้ว 
  (๓) ไม่เป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือกิจกรรมท่ีเอกชน
หรือรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได้ 
  (๔) มีลักษณะอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

  สําหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  

  พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง ประธานในท่ี
ประชุม ได้สอบถามผู้แทนกรมบัญชีกลางว่า เหตุใด สตง. ถึงมีการเสนอตั้งกองทุนขึ้น ท้ังท่ีในปัจจุบันได้มี
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับอยู่แล้ว 
  นายวรัชญ์  เพชรร่วง ผู้อํานวยการกองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ              
ในฐานะผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีได้
มีการเสนอมานี้ ได้มีการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียวหรือได้มีการพิจารณากฎหมายอ่ืนประกอบด้วย
หรือไม่ว่า ปัจจุบันได้มีกฎหมายกลาง ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘             
ใช้บังคับแล้ว  
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  นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ ได้แสดงความเห็นว่า จากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา
ได้มีกรรมาธิการท่านหนึ่ง แสดงความเห็นว่า กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินควรมีการตัดออก
ท้ังหมวด เนื่องจากสามารถจัดตั้งโดยขอความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางได้ และ สตง. ก็ได้มีการ
ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงไม่ควรร่างซ้ําซ้อนอีก แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนว่ารูปแบบเดิมกับ
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น จึงได้เชิญผู้แทนกรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาประเด็นเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินนี้ 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการ ได้เรียนต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ได้ขออนุญาตเสนอให้ตัด หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ออกท้ังหมวด และให้การ
จัดตั้งกองทุนกลับมาใช้รูปแบบเดิม ซึ่งเข้าใจว่าในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ เงินกองทุนถือเป็นเงินนอกงบประมาณ และเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมาได้เข้าใจว่า 
เป็นเรื่องของการขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางเพ่ือจัดตั้งกองทุน ซึ่งสามารถทําได้          
อยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องมีการจัดตั้งกองทุนในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ในความ
เป็นจริงแล้วเป็นเรื่องของการรับอนุมัติไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้เข้าใจแล้วว่า
ได้มีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางใช้บังคับแล้ว การ
ดําเนินการของกองทุนก็ควรจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกลาง ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการขอจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นเป็นการเฉพาะ และเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมีศักดิ์ สูงกว่าพระราชบัญญัติท่ัวไป การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเป็นการจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติ ฉะนั้นแล้วเมื่อต้องถือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีศักดิ์สูงกว่าก็จะทําให้
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางไม่สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้น 
จึงขอเสนอให้ตัดออก และให้กลับมาใช้รูปแบบตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท่ีประชุมจึงมีประเด็นสงสัยว่า การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลให้
กรมบัญชีกลางไม่สามารถกํากับดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินจริงหรือไม่ อย่างไร            
จึงเป็นเหตุให้เชิญผู้แทนกรมบัญชีกลางมาช้ีแจงในวันนี้ ในฐานะผู้กํากับดูแลกองทุนท้ังหมด 
  นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าหากเป็นกรณีของ 
กองทุนหมุนเวียนต้องมีการขออนุมัติหรือขออนุญาตจัดตั้งจากกรมบัญชีกลาง แต่ สตง.ซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระทําเช่นนั้นก็จะไปอยู่ภายใต้การกํากับหรือควบคุมโดยฝ่ายบริหาร สมมุติเมื่อย่ืนขออนุมัติจัดตั้งแล้ว
ฝ่ายบริหารไม่อนุมัติ ก็อาจมีประเด็นปัญหาในเรื่องเงินท่ีอยู่ในกองทุนนั้นท้ังหมด ดังนั้น กรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) จึงกําหนดให้มีการตั้งกองทุนนี้ไว้ สาเหตุท่ีตั้งกองทุนนั้นจะมีประเด็นในลักษณะ         
ของเงินท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่แน่ใจว่าการใช้จ่ายในปัจจุบันได้มีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในเรื่องใด 
อย่างไร แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น กรธ. ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาถึงเงินคงเหลือของ สตง. และ 
รายได้ซึ่งโดยหลักจะมาจากการสอบบัญชีให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นควรจัดตั้ง 
กองทุนขึ้นมาเพ่ือกํากับการใช้จ่าย การใช้จ่ายเงินกองทุนก็จะได้มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนขึ้น โดยกฎเกณฑ์
ดังกล่าวคณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้กําหนด และเช่ือว่าการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลโดย
คณะกรรมการกองทุนนั้น จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีกว่า 
  นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการ ได้เรียนต่อท่ีประชุมว่า ถ้าหากพิจารณาตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน การจัดตั้งกองทุนจะมี ๒ ลักษณะ คือ กองทุนท่ีมีฐานะเป็น           
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นิติบุคคลและกองทุนท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กรณีของการจัดตั้งได้มีการกําหนดว่าต้องมีการขออนุญาต
จากกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุน
หมุนเวียนก็ได้มีการยอมรับกองทุนหมุนเวียนอ่ืนท่ีได้จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะเช่นกัน ซึ่งในมาตรา ๕ 
ได้มีการกําหนดว่า ถ้ามีกฎหมายกําหนดบทบัญญัติเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้การดําเนินงานของ 
ทุนหมุนเวียนน้ันเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เว้นแต่ในกรณีท่ีกฎหมายมิได้บัญญัติไว้ให้นํา
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับ และถ้าจะพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญท่ี กรธ. ได้ยกร่างขึ้นมานี้ก็จะเห็นว่าเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕ ดังกล่าว อีกท้ัง ได้มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเอาไว้ว่าใช้จ่ายในเรื่องใดได้บ้าง และกําหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นไปตามคณะกรรมการบริหารกองทุน เพราะฉะนั้นในเมื่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายเฉพาะ ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว กรณีของการจัดตั้งหรือการบริหารกองทุนก็ย่อมเปน็ไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ในส่วนใดท่ีไม่ได้กําหนดไว้ก็ให้นําพระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับได้ เช่น เรื่องการประเมินผล การพิจารณารวมกองทุน 
หรือยกเลิกกองทุนหมุนเวียน เป็นต้น 
  นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ตามประเด็นท่ีได้มีการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ นั้น ขอเรียนให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า แต่เดิม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ ได้กําหนดท่ีมา
ของรายได้ไว้ว่า มาจาก 

(๑) เงินค่าธรรมเนียมท่ีได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่น 
(๒) ทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒) 

  รายได้ตาม (๑) (๒) และ (๓) ไม่เป็นรายได้ท่ีต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้ใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์           
ในการพัฒนาตรวจสอบและเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจและตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีตามผลงาน
และความสามารถ ท้ังนี้ เว้นแต่ทรัพย์สินท่ีผู้อุทิศให้ได้กําหนดเงื่อนไขไว้เป็นประการอ่ืน 
  การใช้จ่ายเงินรายได้ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

  นอกจากนี้ในระเบียบการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ด้วย โดยเฉพาะ            
ในเรื่องการจ้างบุคลากรหรือการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการตรวจสอบบัญชี  
  ดังนั้น ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งได้กําหนดให้เป็นกองทุน และ
กําหนดในเรื่องรายรับรายจ่ายไว้ชัดเจน จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงควบคุม ประกอบกับข้อยกเว้นใน
กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน มาตรา ๕ เห็นได้ชัดว่าสามารถกําหนดได้ และคํานิยาม คําว่า 
“หน่วยงานของรัฐ” ของกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้นิยามไปจนถึงหน่วยงานขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งหากกระทรวงการคลังมากํากับดูแลได้ก็จะปราศจากความเป็นอิสระ 
  พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง ประธาน              
ในท่ีประชุม ได้สอบถามว่า เดิมท่ียังไม่มีกองทุนนั้นจะไม่มีผู้ใดเป็นผู้ตรวจสอบใช่หรือไม่ และตามร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผู้ใดเป็นผู้ตรวจสอบ 
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  นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า อยู่ในการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีตามท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนด               
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และผู้นําฝ่ายค้าน                 
ในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้งขึ้น (มาตรา ๕๙) 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผู้ตรวจสอบจะเป็นเจ้าหน้าท่ีจากกรมบัญชีกลาง เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบ” 
ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งโดย “คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ” มีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ   
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่ีตรวจสอบหน่วยรับตรวจอ่ืน (มาตรา ๘๓ ประกอบมาตรา ๗๓) แต่ประเด็นคือ 
การจัดตั้งมีความต่างกัน การตรวจสอบโดยปกติกับตรวจสอบโดยคระกรรมการบริหารกองทุน และ               
ท่ีกังวลใจคือ ไม่ต้องการให้ใช้ช่ือว่า “กองทุน” เพราะเนื่องจาก  
  ๑) ไม่ใช่กองทุนตามปกติท่ีกรมบัญชีกลางเป็นผู้กํากับ  
  ๒) ในอนาคตหากมีวงเงินเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งสามารถตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
วงเงินท่ีเกินให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดินได้ แต่กองทุนนี้อยู่ภายใต้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
กรมบัญชีกลางจึงไม่สามารถใช้อํานาจดําเนินการเช่นนั้นได้ 
 
  พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง ประธาน              
ในท่ีประชุม ได้สอบถามท่ีประชุมในเรื่องประเด็นการใช้ช่ือ “กองทุน” และการขัดกันระหว่าง
พระราชบัญญัติกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขอให้กรมบัญชีกลางได้อธิบายในประเด็นดังกล่าว 
  นายวรัชญ์  เพชรร่วง ผู้อํานวยการกองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  
ในฐานะผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ในหลักการของการตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ออกแบบมาเสมือนเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือเสริมเงินงบประมาณท่ีสํานักงาน           
มีอยู่แล้วไว้เพ่ือใช้จ่าย ส่วนเรื่องความเป็นอิสระของสํานักงานหรือคณะกรรมการนั้น เห็นว่ามีความเป็นอิสระ
อยู่ในตัวอยู่แล้ว ประเด็นท่ีจะเรียนให้ทราบคือว่า ในเรื่องการออกแบบให้มีกองทุนแล้วต้องอยู่ภายใน
บังคับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เพ่ือให้มีการตรวจสอบและกํากับดูแล
เนื่องจากการใช้เงินกองทุนยังถือว่าเป็นเงินแผ่นดิน ซึ่งโดยหลักการแล้วกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ท่ีจะ
กํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน แน่นอนว่ากฎหมายได้ยกเว้นหรือให้อํานาจในการออกแบบกติกาให้ใช้จ่ายได้  
แต่ประเด็นท่ีจะเรียนคือ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ได้มีการกําหนด
กลไกไว้ตั้งแต่เรื่องของการขอจัดตั้ง การบริหารจัดการท่ีต้องมีคณะกรรมการประเมินผล และการบัญชี 
เป็นต้น กลไกนี้เป็นกลไกบังท่ีคับหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจจะมีประเด็นว่าเป็นของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน
ขององค์กรอิสระอาจไม่อยู่ภายใต้บังคับก็ได้ แต่ก็ขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาด้วยว่า
หลักการสําคัญของการมีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็เพ่ือให้เป็นกฎหมาย
กลางท่ีจะดูแลการใช้จ่ายการเงินของแผ่นดินท่ีเป็นรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบเรื่องกองทุนขึ้นมาก็เพ่ือให้มีเรื่องการกํากับดูแลให้ชัดเจน ท่ีผ่านมา
สังคมได้รู้หรือไม่ว่า สตง. ได้ใช้จ่ายเงินไปอย่างไรบ้าง แล้วเงินท่ีได้ใช้จ่ายไปนั้นเป็นเงินในส่วนท่ีได้จากการ
สอบบัญชีหรือเป็นเงินงบประมาณ ซึ่งเมื่อเป็นกองทุนแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่า ตัวพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญบับนี้ได้กําหนดให้ต้องมีการจัดทําบัญชีและการสอบบัญชี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจน ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ค่อนข้างชัดเจน 
  นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการ ได้เรียนต่อท่ีประชุมว่า ถ้าจะพิจารณาคํานิยามตาม
มาตรา ๔ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ “ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า 
กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือกิจการท่ี
อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” ดังนั้น ถ้ากิจการ
ใดมีลักษณะท่ีเข้าบทนิยามของทุนหมุนเวียนแล้วก็จะอยู่ภายใต้กํากับของกระทรวงการคลัง ในกรณี             
ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้                 
ก็เช่นเดียวกัน จะเข้านิยามของคําว่า “ทุนหมุนเวียน” ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
๒๕๕๘ แต่ขอเรียนว่า แนวคิดของ กรธ. ท่ีกําหนดให้มีกองทุนไว้ในรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เนื่องจากว่า เดิมเงินจํานวนนี้มีอยู่แล้ว และมีลักษณะเป็นเงินนอกงบประมาณ            
สตง. เก็บไว้ใช้จ่ายเอง การใช้จ่ายก็จะเป็นไปตามระเบียบท่ี คตง. กําหนด แต่ กรธ. เห็นว่า เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ว่าสามารถใช้จ่ายในเรื่องใดได้บ้าง ควรจะมีการกํากับดูแลโดย                    
คณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งประกอบด้วย คตง. และ สตง. ท่ีจะเข้ามากํากับดูแลในเรื่องการใช้จ่ายเงิน
ของกองทุน และการใช้จ่ายเงินของกองทุนต้องมีการจัดทําบัญชีรายงานการเงินแล้วส่งให้คณะผู้ตรวจสอบ
เป็นผู้รับรองแล้ว ก็น่าจะทําให้การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณมีประสิทธิภาพได้ย่ิงขึ้น 
  นายปรีชา  วัชราภัย กรรมาธิการ ได้สอบถามว่า กองทุนลักษณะนี้ องค์กรอิสระอ่ืน              
มีเช่นเดียวกันหรือไม่ และใช้ชื่อเรียกอย่างไร 
  นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ได้ช้ีแจงต่อ 
ท่ีประชุมว่า เมื่อมีกิจการท่ีเข้าลักษณะเป็น “ทุนหมุนเวียน” วิธีการจัดตั้งหรือการกํากับดูแลจะต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ สตง. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นอิสระก็จริง 
แต่ก็ยังถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกา เมื่อในปัจจุบันการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียนได้มีกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการกํากับดูแล รวมถึงหน่วยท่ีจะต้องได้รับการตรวจสอบ                  
จากคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน สตง. ก็น่าจะอยู่ในขอบเขตนี้ด้วยเช่นกัน อีกท้ัง                   
การดําเนินการท่ีผ่านมาของ สตง. เกี่ยวกับเงินรายได้ท่ีเคยขอยกเว้นไว้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ในเรื่องของการดําเนินการจะไม่มีความแตกต่างจากกองทุนท่ีจะขอจัดตั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายต่าง ๆ กับในส่วนของเดิมก็ไม่มีความแตกต่างกัน จึงมีความจําเป็นหรือไม่ท่ีต้อง
มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น ซึ่งความเห็นส่วนตัวเห็นว่า หากมีการจัดตั้งก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และหากเมื่อมีการจัดตั้งขึ้นแล้วในส่วนของวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน
นั้นต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แม้เงินทุนหมุนเวียนจะเป็นเงินนอกงบประมาณ ไม่ใช่เงินรายได้ของ
แผ่นดิน สตง. สามารถบริหารจัดการได้เป็นอิสระ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอิสระโดยไม่ได้มีการ
ตรวจสอบจากภาครัฐ ดังนั้น จึงอาจต้องย้อนกลับมาพิจารณาว่า มีความจําเป็นต้องจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนหรือไม่ เดิม สตง. มีปัญหาในการบริหารจัดการอย่างไรจึงต้องมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นการ
เฉพาะเพ่ือให้มีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเข้ามาตรวจสอบ  
  สําหรับประเด็นสอบถามว่า มีหน่วยงานอิสระอ่ืนอีกหรือไม่นั้น การจัดตั้งกองทุนในลักษณะ
นี้ขอเรียนว่ายังไม่มีการตั้งกองทุนในรูปแบบตามท่ีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เสนอ 
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- ๙ -

  นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ท่ีผ่านมาการบริหาร
จัดการของ สตง. ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การท่ีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการ
กําหนดให้มีกองทุนนั้น จะมีประโยชน์ในเรื่องความชัดเจนและหลักประกันในการใช้จ่ายเงิน  
  นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการ ได้สอบถามผู้ช้ีแจงว่า ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าใจว่า จะมีประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน                 
เพ่ือกําหนดรายช่ือหน่วยงานของรัฐ จึงขอสอบถามว่า ในการกําหนดหน่วยงานท่ีมีทุนหมุนเวียนนั้น ได้มีการ
กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน กกต.) เป็นหน่วยงานท่ีมีทุนหมุนเวียนด้วยหรือไม่ 
และในการกํากับกองทุนของสํานักงาน กกต. ก็จะถือว่าอยู่ภายใต้การกํากับของกรมบัญชีกลางด้วยใช่
หรือไม่ 
  นายวรัชญ์  เพชรร่วง ผู้อํานวยการกองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ                   
ในฐานะผู้แทนกรมบัญชีกลาง ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในส่วนของสํานักงาน กกต. นั้น เมื่อกฎหมาย
กําหนดว่ากองทุนหมุนเวียนใดมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมบัญชีกลาง 
(มาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘) กรมบัญชีกลางดําเนินการเพียง
ประกาศว่า กองทุนหมุนเวียน เช่น ของสํานักงาน กกต. เป็นต้น เป็นกองทุนหมุนเวียนลักษณะหนึ่ง                   
และถ้าหากไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะก็ต้องมาดูเรื่องการบริหาร การประเมินผล โดยใช้กลไก
ของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ ไปเสริมกัน  

  นายรณภพ  ปัทมะดิษ กรรมาธิการวิสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า อาจต้องมีการย้อนกลับ
ไปพิจารณานิยามของคําว่า “ทุนหมุนเวียน” ว่าครอบคลุมไปถึงหน่วยงานขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้การบังคับหรือภายใต้การปฏิบัตินั้น                
จะรวมถึงหน่วยงานขององค์กรอิสระด้วยหรือไม่ ถ้าในกรณีท่ีไม่รวมถึงหน่วยงานขององค์กรอิสระก็จะมี
ผลกระทบถึงประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนท่ีได้มีการประกาศให้สํานักงาน 
กกต. เป็นหน่วยงานท่ีมีกองทุนหมุนเวียนดังกล่าว แต่หากพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน                 
พ.ศ.๒๕๕๘ ให้อํานาจคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศได้ก็ต้องมีเหตุผลสําคัญว่า
เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น เหตุท่ีนําเรียนท่ีประชุมก็เพราะว่า ถ้าการจัดตั้งกองทุนเป็นไปตามกฎหมาย
เฉพาะก็จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ถ้าในกรณีท่ี
ไม่ได้ตราเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว ก็ยังเห็นว่าไม่สามารถจะไปออกประกาศให้หน่วยงานขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญมาอยู่ในบังคับได้ เนื่องจากนิยามในกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กําหนดให้หน่วยงานขององคก์ร
อิสระต้องอยู่ภายใต้ ท้ังนี้เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ซึ่งได้กําหนดไว้ชัดเจนว่า หน่วยงานขององค์กรอิสระอยู่ภายใต้บังคับ  
  นายธานี  อ่อนละเอียด กรรมาธิการ ได้สอบถาม ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  (๑) เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. .... ในช้ันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่างต่อ กรธ. นั้น ได้กําหนดให้มีการตั้งกองทุน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งเช่นกัน แต่ กรธ. ได้ตัดออก แต่เหตุใดในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการตัดออก จึงขอทราบเหตุผลของ กรธ. 
  (๒) ตามร่างมาตรา ๗๘ (๔) “เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีผู้บริจาคให้กองทุน” นั้น เห็นว่า 
สตง. มีบทบาทในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ซึ่งหากมีผู้มาบริจาคให้กับ สตง. แล้ว จะขัดกับ
หลักความโปร่งใส หลักการตรวจสอบได้ และหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่   
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- ๑๐ -

  รองศาสตราจารย์ ชู ศักดิ์   ลิ่ มสกุล กรรมาธิการวิ สามัญ ได้ แสดงความเห็นว่ า ตามร่ าง                     
มาตรา ๖๙ ซึ่งเป็นส่วนท่ีกําหนดเงินรายได้และทรัพย์สินของ สตง. แต่เมื่อมาพิจารณากองทุนท่ีจะจัดตั้งขึ้น 
และหากพิจารณาว่าเงินกองทุนจะเอาไปใช้จ่ายอะไรตามร่างมาตรา ๗๙ จะเห็นว่า กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีต้อง
ไปใช้จ่ายก็เป็นภารกิจเดิมของ สตง. เพียงแต่ถ้าเงินงบประมาณไม่เพียงพอก็ให้นําเงินส่วนนี้ไปเสริมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งเห็นว่าไม่จําเป็นต้องตั้งกองทุนก็ได้ เนื่องจากเงินรายได้ท่ีเข้ามาก็เพ่ือสนับสนนุกจิกรรม
ต่าง ๆ ของ สตง. อยู่แล้ว แต่ต้องมีระเบียบการใช้จ่ายเงินท่ีสอดรับกับระเบียบของทางราชการ 
  นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล กรรมาธิการวิสามัญ ได้สอบถาม ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑) กองทุนดังกล่าวไม่เป็นนิติบุคคลใช่หรือไม่ 
  ๒) กรณีท่ีได้รับเงินค่าสอบบัญชีนั้น เป็นการรับเงินโดยสํานักงาน ซึ่งมีการหักภาษี  
ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ 

 นายมนัส แจ่มเวหา ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้แสดงความเห็นว่า ในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กําหนดหลักการคือ สตง. ทําหน้าท่ีตรวจสอบส่วนราชการทุกแห่ง และให้
กรมบัญชีกลางทําหน้าท่ีในการตรวจสอบ สตง. ตามหลักการถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน (Checks and 
Balances) สําหรับเงินรายได้ท่ีมีอยู่ของ สตง. ท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินนั้นถือเป็นเงินนอก
งบประมาณ ซึ่งในทางการบริหารงบประมาณเมื่อมีเงินนอกงบประมาณเหลืออยู่มาก ๆ ก็ต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้น้อยเพ่ือท่ีจะนําเงินนอกงบประมาณนั้นมาใช้ เนื่องจากในภาครัฐยังมี
ภาระในส่วนของหนี้สาธารณะค่อนข้างเยอะ ดังนั้น จึงไม่ส่งเสริมให้มีการตั้งกองทุนในส่วนราชการ และ 
ได้มีกฎหมายกลางขึ้นมาเพ่ือกํากับตรวจสอบ โดยมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ มีการทําตัวช้ีวัด               
ส่งกรมบัญชีกลาง เช่นเดียวกันกับการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเมื่อได้รับเงินงบประมาณแล้วก็ต้องมีวิธีการ
ในการบริหารจัดการ หากมีข้อกังวลเรื่องการบริหารจัดการ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานท่ีตรวจสอบ
ก็ได้ถือเป็นข้อปฏิบัติในการไปตรวจว่ามีการใช้จ่ายเงินอย่างไรก็จะทําให้เกิดการทํางานเฉพาะเท่าท่ีจําเป็น 
ซึ่งระบบเงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบันก็กําลังพยายามปรับปรุงเพ่ือท่ีจะได้ลดภาระงบประมาณของ            
ประเทศลง และทําให้มีการนําเงินทุนหมุนเวียนออกมาใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
  พลเอก รังสาทย์  แช่มเช้ือ กรรมาธิการ ได้สอบถามประเด็นในมาตรา ๗๘ (๓)  
เงินอุดหนุนท่ีได้รับจากงบประมาณประจําปีเหลือจ่าย มีลักษณะอย่างไร 
  นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ประเด็นคําถามในเรื่อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ขอช้ีแจงว่า กรธ. ได้มีการตัด
เรื่องกองทุนออก เนื่องจากต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด คือ ต้องมีเงินรายได้            
ท่ีสามารถเล้ียงตัวเองได้ มิใช่เงินกองทุนเกิดจากเงินอุดหนุนเสียส่วนใหญ่ ซึ่งกรณีของ สตง. นั้น จะมีเงิน
รายได้จากการสอบบัญชีอยู่แล้ว ฉะนั้นในการตั้งกองทุนก็จะไม่เป็นภาระงบประมาณกับรัฐ แต่ในกรณี  
ของ สํานักงาน กกต. ทาง กรธ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กองทุนท่ีขอจัดตั้งขึ้นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐ
ท้ังหมดจึงตัดในเรื่องกองทุนออก แต่สํานักงาน กกต. จะมีอีกกองทุน คือ กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง    
ซึ่งตั้งโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดให้สํานักงาน กกต. นํามาใช้จ่ายได้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายระบุไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงเข้าใจว่าในการประกาศของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียนท่ีให้สํานักงาน กกต. เป็นหน่วยงานท่ีมีทุนหมุนเวียนอยู่ในกํากับของกรมบัญชีกลาง             
ก็น่าจะด้วยเหตุนี้  
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  สําหรับประเด็นต่อมา ในเรื่องหน่วยงานขององค์กรอิสระจะต้องอยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่นั้น ต้องพิจารณา ๒ ส่วน คือ   
  ๑) พิจารณาตามนิยาม “ทุนหมุนเวียน” ซึ่งได้มีการกําหนดความหมายไว้อย่างกว้าง คือ  
ไม่ว่าจะใช้ช่ือว่าอะไรแต่มีลักษณะอนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายโดยไม่นําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินแล้ว จะเข้านิยามของทุนหมุนเวียนตามกฎหมาย  
  ๒) พิจารณาในส่วนหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะกําหนดไว้ในส่วนของรูปแบบการจัดตั้งและการ
บริหารจัดการกองทุนว่าได้กําหนดไว้โดยกฎหมายเป็นการเฉพาะหรือไม่ ถ้าหน่วยงานของรัฐมีการจัดตั้ง
และถูกกําหนดโดยกฎหมาย และหากต้องพิจารณาว่ารวมถึงสํานักงานขององค์กรอิสระด้วยหรือไม่              
คงต้องพิจารณาตามกฎหมายนั้น ๆ ว่าได้กําหนดสถานะขององค์กรต่าง ๆ ไว้อย่างไร  
  ประเด็นต่อมา กรณีของค่าสอบบัญชีและ สตง. เป็นผู้จัดเก็บส่งเงินเข้ากองทุนนั้น จะต้อง
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ ขอเรียนว่า ในประเด็นนี้ไม่มีข้อมูล 
  นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า กองทุนไม่ใช่นิติบุคคล มี
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงาน และถ้าหากไม่มีกองทุน เมื่อ สตง. ใช้เงินเหลือก็จะไม่มีบัญชีกองทุน           
ในการจัดเก็บ เงินส่วนนี้ก็จะนําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ และยากต่อการตรวจสอบ และหากจะ
เปรียบเทียบกับเงินกองทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การใช้จ่ายจะเป็นไปตามท่ี            
สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นนิติบุคคล และกองทุนท่ีตั้งอยู่ในมหาวทิยาลัย
ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน แต่จะมี
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายท่ีชัดเจนกํากับไว้ ซึ่งในส่วนของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ก็ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนขึ้น เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุน และให้มีคณะผู้ตรวจสอบเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งไม่ต่างกับการใช้จ่ายเงิน              
นอกงบประมาณของทุนหมุนเวียนในกํากับกรมบัญชีกลาง 
  นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ได้นําเรียนสรุปต่อท่ีประชุมว่า ในการใช้งบประมาณภาครัฐมีเงินท่ีใช้จ่ายอยู่ ๒ ส่วนหลัก 
คือ (๑) เงินงบประมาณสามารถใช้ได้ตามกรอบภาระหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ (๒) เงินนอกงบประมาณ
ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งคลัง ซึ่งในส่วนส่วนของเงินงบประมาณนั้นเป็นท่ีเข้าใจว่าสามารถตรวจสอบได้ 
แต่ในส่วนเงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นเงินท่ีเสริมการปฏิบัติงาน หรือเรียกว่า “ทุนหมุนเวียน” นั้น โดยหลักการ 
จะต้องมีวัตถุประสงค์และมีกรอบการใช้เงินท่ีชัดเจน แต่หากไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย ในการตรวจสอบ
จะไม่ทราบได้เลยว่าเอาไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง  
  ในส่วนของเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีการกําหนดวตัถปุระสงคข์อง
การใช้จ่ายเงิน แต่วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายนั้น ไม่แตกต่างจากประเภทเงินรายได้ของสํานักงาน                 
ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวโดยมีระเบียบการใช้จ่ายเงินกํากับอยู่ ดังนั้น สตง. มีความจําเป็นหรือไม่
ท่ีจะนําเงินรายได้ดังกล่าวจัดตั้งเป็นกองทุน ซึ่งเมื่อหากมีการจัดตั้งเป็นกองทุนแล้วการตรวจสอบการ              
ใช้จ่ายเงินต้องมีกรอบกติกาในการกํากับดูแลเพ่ิมเติมจากเดิม ท้ังในเรื่องของการประเมินผล และเมื่อมีเงิน
เกินต้องเรียกเงินคืนกลับเข้ามาเป็นรายได้ของแผ่นดินด้วย 
   สําหรับการดูแลเงินกองทุนท่ีมีเงินเหลือ รัฐบาลได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนด
วงเงินสูงสุดท่ีเหลือจากการใช้จ่ายให้สามารถถือครองได้ในแต่ละกองทุน หากเกินจะต้องนําส่งเข้าเป็น
รายได้แผ่นดิน เพ่ือไม่ให้กองทุนหมุนเวียนมีเงินสะสมมากเกินไป ซึ่งเป็นการกํากับดูแลตามกฎหมายว่า
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ด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือให้กองทุนเกิดการใช้จ่ายเงิน โดยขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ             
ให้น้อยลง     
   พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง ประธานใน
ท่ีประชุม ได้สรุปประเด็นการอภิปราย ดังนี้ ผู้แทนกรมบัญชีกลางได้ยืนยันปัญหาในเรื่องความคล่องตัว 
ความเป็นอิสระของ สตง. ท่ีจะใช้เงินจํานวนนี้ ซึ่งทาง กรธ. เห็นว่า จะทําให้การกํากับมีความเข้มข้น                 
มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกองทุนมากํากับดูแลท้ังวัตถุประสงค์ การกํากับ ตรวจสอบ 
การจัดการกองทุน โดยกรมบัญชีกลางได้เรียนถึงข้อเสียของการจัดตั้งกองทุนว่า มีขั้นตอนการดําเนินการ
รวมถึงการใช้บุคลากรเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ ในประเด็นดังกล่าว ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ยืนยันว่า ไม่เป็น
อุปสรรคในการดําเนินการ จึงขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ขอให้บันทึกเป็น
หลักฐานด้วยว่า หากจะคงความในหมวด ๕ ไว้ ก็ขอให้พิจารณาเปล่ียนช่ือใหม่โดยไม่ใช้คําว่า “กองทุน” 
เนื่องจากกรมบัญชีกลางในฐานะผู้กํากับดูแลกองทุนจะไม่สามารถเข้าไปดูแลตรวจสอบกองทุนดังกล่าวได้ 
จึงขอเสนอให้เปล่ียนคําว่า “กองทุน” แต่จะใช้ช่ือในลักษณะใดก็ขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้
พิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้คง "หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการพัฒนาการ
ตรวจเงินแผ่นดิน” ไว้ตามร่างเดิม ส่วนจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราใดหรือไม่ จะได้มีการพิจารณา             
ในรายละเอียดกันต่อไป 
 
  จากน้ัน คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... โดยเรียงลําดับรายมาตรา ดังนี้ 
 
  หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีการแก้ไข 
 
  มาตรา ๗๗ ไม่มีการแก้ไข 

 
มาตรา ๗๘ ไม่มีการแก้ไข 
(เงินและทรัพย์สินของกองทุน) มีกรรมาธกิารสงวนความเห็น 
 
มีประเด็นการอภิปราย 
 
ข้อเสนอ 
นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการ ขอเสนอให้แกไ้ขความใน (๓) ของ มาตรา ๗๘ 

ดังนี ้ 
“มาตรา ๗๘  กองทุนประกอบดว้ยเงนิและทรัพย์สิน ดงัต่อไปนี ้
(๑) เงินท่ีไดร้ับโอนมาตามมาตรา ๑๑๑ 
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(๒) รายได้จากคา่สอบบญัชีจากหน่วยรบัตรวจและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน 

(๓) เงินอุดหนุนท่ีไดร้ับจากงบประมาณประจําปีซ่ึงเหลือจ่ายในแตล่ะปีงบประมาณ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ีเกดิจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึง่ไมต่้องนําส่งคลังเปน็รายไดแ้ผ่นดนิ” 
 
ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นถ้อยคําท่ีเพ่ิมเติมขึ้นมา และไม่เป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลัง  

ซึ่งเงินงบประมาณได้มีการกําหนดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ เมื่อเหลือจ่ายจึงควรนําไป
สมทบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภารกิจตามแผนงานโครงการของสํานักงานในปีถัดไป และตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับ
การจัดสรรซึ่งส่วนราชการได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วเหลือจ่าย ให้นําไปใช้ในภารกิจอ่ืนท่ีจําเป็น
เพ่ิมเติมท่ีไม่ได้การจัดสรรงบประมาณ หรือนําไปใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายสําหรบัปงีบประมาณ
ท่ีไม่เพียงพอ ดังนั้น การท่ีนํางบประมาณไปไว้ในกองทุนแล้วเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ จึงเป็นการขัดต่อ
วินัยการเงินการคลัง 

 
การอภิปราย 
พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ กรรมาธิการวิสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า เจตนาของการ             

นําเงินอุดหนุนเหลือจ่ายมาเป็นเงินกองทุน เห็นว่า อย่างน้อยจะเป็นเงินท่ีหล่อเล้ียงอยู่ในกองทุน แต่อาจมี
การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมว่า ต้องเป็นเงินท่ีเหลือจ่ายจากการชําระค่าสาธารณูปโภคแล้ว จึงจะ
สามารถนําเข้าเป็นรายได้กองทุนได้ โดยไม่ต้องไปของบประมาณจากรัฐบาลในเรื่องค่าสาธารณูปโภค
เพ่ิมเติม 

นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า โดยหลักการเงินท่ีเหลือ
จ่ายถ้าไม่ให้ส่งคืนคลัง คือต้องนํามารวมไว้ในกองทุน เพ่ือท่ีจะให้ส่วนงานเอาไปใช้จ่ายได้ อย่างท่ีเรียน 
โดยพ้ืนฐานของการใช้จ่ายเงินจะอยู่ท่ีร่างมาตรา ๗๙ ท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ์ว่าจะเอาไปใช้จ่ายในเรื่อง
ใดบ้าง โดยเฉพาะในกรณีตามร่างมาตรา ๗๙ (๑) ซึ่งหากได้พิจารณาภาระการทํางานระหว่างเจ้าหน้าท่ี 
สตง. (ประมาณ ๓,๐๐๐ คน) และหน่วยงานรับตรวจ (ประมาณ ๘๐,๐๐๐ แห่ง) เงินอุดหนุนดังกล่าว             
จึงเป็นเงินท่ีนํามาจ้างลูกจ้างเพ่ือลดปัญหาการทํางานไม่ทันของเจ้าหน้าท่ี ในส่วนประเด็นเงินอุดหนุน               
ท่ีได้รับจากงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ จะต้องนําไปใช้จ่ายตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดก่อน เหลือจากนั้นจึงนํามาไว้ในกองทุน และการใช้จ่ายกองทุนต้องอยู่ภายใต้
กรอบวัตถุประสงค์ตามร่างมาตรา ๗๙ ด้วย 

นายเจตน์  ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า ความใน (๓) 
ของ มาตรา ๗๘ ตนกลับมองว่าเป็นมิติใหม่ในการบัญญัติกฎหมายในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเดิม
ประเทศไทยมีปัญหาการใช้งบประมาณให้หมดภายในปีงบประมาณมาก หากใช้ไม่หมดและต้องส่งคืน           
จะถูกลงโทษด้วยการตัดงบประมาณในปีถัดไป ดังนั้น หากสามารถนําเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาไว้             
ในกองทุนก็จะทําให้หน่วยงานพยายามประหยัดการใช้งบประมาณซึ่งจะเกิดประโยชน์มากกว่า กล่าวคือ 
ใช้เฉพาะเท่าท่ีจําเป็น มิใช่ไปเร่งจ่ายเพ่ือให้งบประมาณหมดทันส้ินปีงบประมาณ จนทําให้ขาดประสิทธิภาพ  
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รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล กรรมาธิการวิสามัญ สอบถามท่ีประชุมว่า ในปัจจุบัน
หาก สตง. มีงบประมาณเหลือจ่ายจะดําเนินการอย่างไร 

นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ ได้ช้ีแจงว่า ปัจจุบันสํานักงานยังไม่มี
งบประมาณเหลือจ่าย 

 
มติท่ีประชุม  
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้คง มาตรา ๗๘ ไว้ตามร่างเดิม โดยมี นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ 

กรรมาธิการ ขอสงวนความเห็นไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๗๘  กองทุนประกอบดว้ยเงนิและทรัพย์สิน ดงัต่อไปนี ้
(๑) เงินท่ีไดร้ับโอนมาตามมาตรา ๑๑๑ 
(๒) รายได้จากค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน 
(๓) เงินอุดหนุนท่ีไดร้ับจากงบประมาณประจําปีซ่ึงเหลือจ่ายในแตล่ะปีงบประมาณ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ีเกดิจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึง่ไมต่้องนําส่งคลังเปน็รายไดแ้ผ่นดนิ” 

 
  มาตรา ๗๙ รอการพิจารณา 
  (วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุน) 
 

มีประเด็นการอภิปราย 
 
พลเอก รังสาทย์  แช่มเช้ือ กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา ได้แสดงความเห็นว่า  

ตามมาตรา ๗๙ (๑) จําเป็นต้องกําหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากเมื่องบประมาณไม่พอก็จะสามารถขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมได้ 

นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ประเด็นตามมาตรา ๗๙ 
(๑) นั้น จะเป็นเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีแล้ว ไม่เพียงพอ จึงได้กําหนดให้สามารถ             
นําเงินกองทุนมาใช้จ่ายได้ โดยไม่จําเป็นต้องไปของบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์            
ต่อทางราชการ  

พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ กรรมาธิการวิสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า ประเด็นตามมาตรา 
๗๙ (๑) ข้อความตอนท้ายท่ีว่า “หรือท่ีไม่อาจเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้” เห็นว่า ข้อความ
ดังกล่าว คล้ายกับจะตีความได้ว่า สามารถจะเบิกจ่ายท่ีนอกเหนือไปจากระเบียบกระทรวงการคลังได้             
ซึ่งในการตรวจเงินแผ่นดินไม่ควรมีถ้อยคําในลักษณะนี้ 

นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ ได้ช้ีแจงว่า ในกรณีงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีไม่เพียงพอ และเป็นจํานวนเงินเล็กน้อย สตง. จะใช้วิธีการเบิกเงินจากกองทุนก่อน แต่หากเป็น
เงินท่ีเป็นจํานวนมากจะต้องใช้วิธีตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ส่วนประเด็นงบประมาณท่ีไม่อาจ
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เบิกจ่ายได้ก็จะใช้จ่ายในกรณี เช่น การเบิกจ่ายค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือให้เหมาะสมกับค่าตอบแทนในการจ้าง
ท่ีปรึกษาเอกชน เป็นต้น 

นายนนทพล  น่ิมสมบุญ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้แสดงความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการใช้
จ่ายเงินกองทุน ผู้ท่ีจะมากําหนดระเบียบกฎเกณฑ์นั้น เห็นว่า ควรจะเป็น คตง. มิใช่กรรมการกองทุน                
ตามมาตรา ๘๑ เนื่องจาก คตง. เป็นคณะกรรมการท่ีกํากับดูแลการบริการราชการใน สตง. อยู่แล้ว และ
เกี่ยวเนื่องกับร่างมาตรา ๘๑ ซึ่งได้กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนไว้ ถ้าเป็นตามหลักการ
กํากับดูแลท่ีดี คตง. ก็ควรจะกํากับดูแลการบริหารการใช้จ่ายเงินของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนกลับไปประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น (ประธาน คตง.)                 
ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนด้วยแล้ว ซึ่งจะมีผลให้ผู้กํากับดูแลกลายมาเป็นผู้อนุมัติการใช้จ่าย
เงินกองทุน อาจจะขัดกับหลัก Checks and Balances ดังนั้น จึงเห็นว่า คตง. ควรเป็นผู้กําหนดนโยบาย
อย่างรัดกุม และส่วนการใช้จ่ายเงินควรเป็นหน้าท่ีของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง ประธานใน
ท่ีประชุม ได้หารือท่ีประชุมว่า ด้วยท่านท่ีปรึกษาได้แสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตว่า ความใน              
วรรคสอง ของ มาตรา ๗๙ ในเรื่องการกําหนดระเบียบในการใช้จ่ายเงินกองทุนควรจะเป็นอํานาจของ 
คตง. และท่ีประชุมก็เห็นว่ามีเหตุผลพอสมควรตามหลักของการกํากับดูแลและการถ่วงดุลอํานาจซึ่งกัน
และกัน ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงจะขอรับข้อสังเกตไว้เพ่ือกลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้รอการพิจารณาความใน วรรคสอง                

ของ มาตรา ๗๙ ไว้ ในประเด็นท่ีว่า ควรจะให้ คตง. เป็นผู้กําหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุนแทน
คณะกรรมการกองทุนหรือไม่ ดังนี้ 

“การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด” 
 

มาตรา ๘๐ ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๘๑ รอการพิจารณา 
  (องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน) 
 

มีประเด็นอภิปราย 
 
นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เมื่อพิจารณาสัดส่วน

ของ “คณะกรรมการกองทุน” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก คตง. จํานวน ๒ คน และผู้แทนจาก สตง. 
จํานวน ๓ คน สัดส่วนดังกล่าว หากมีการลงคะแนนออกเสียงจะทําให้ คตง. เสียเปรียบได้ ดังนั้น จึงขอ
เสนอให้เพ่ิมสัดส่วนของ คตง. เพ่ิมขึ้นอีก ๑ คน เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน  

นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการ ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ในการกําหนดโครงสร้าง
ของคณะกรรมการกองทุน กรธ. ได้พยายามสร้างรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือ
ระหว่าง คตง. กับ สตง. แต่เนื่องจากการบริหารงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ สตง. เป็นผู้ดําเนินการ 
ดังนั้น จึงได้มีการกําหนดโครงสร้างผู้แทนจาก คตง. จํานวน ๒ คน และผู้แทนจาก สตง. จํานวน ๓ คน 
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โดยหวังว่า จะมีการทํางานร่วมกันและน่าจะประสานความร่วมมือได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อประธาน คตง. มาทํา
หน้าท่ีประธานกรรมการกองทุนก็มิใช่เป็นประธานในฐานะประธาน คตง. และการใช้จ่ายเงินในส่วนของ
กระบวนการอนุมัติก็จะเป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการกองทุนได้วางไว้อยู่แล้ว 

พลเอก ชยุติ  สุวรรณมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีสาม ได้ขอหารือว่า 
กรธ. เคยได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการให้บุคคลภายนอก เช่น องค์กรอิสระอื่น หรือกรมบัญชีกลาง          
เข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเพ่ือเป็นการถ่วงดุล โดยให้กรมบัญชีกลาง
แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบตามาตรา ๗๓ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ สตง. ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินเดียวกันกับท่ี สตง. ใช้ในการตรวจหน่วยรับตรวจอ่ืนหรือไม่ 

นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการ ได้เรียนต่อท่ีประชุมว่า กรธ. เคยพิจารณาในประเด็น
นําบุคคลภายนอกมาเป็นคณะกรรมการกองทุน แต่เนื่องจากเกรงว่าอํานาจการอนุมัติจะไปตกอยู่                     
กับบุคคลภายนอก จึงตัดในเรื่องกรรมการคนนอกออกไป 

นายรณภพ  ปัทมะดิษ กรรมาธิการวิสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า เมื่อเทียบเคียงคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว โครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียนค่อนข้างแตกต่างกับคณะกรรมการกองทุนตามร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนจะประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการของรัฐท่ีมีทุนหมุนเวียนเป็นประธาน  
(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทน

หน่วยงานของรัฐท่ีมีทุนหมุนเวียน  
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน ๓ คน และให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการ

และเลขานุการ 
จากโครงสร้างดังกล่าว เห็นได้อย่างชัดเจนว่า โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการ

พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการ โดยเฉพาะผู้แทนจากสํานัก
งบประมาณซึ่งเป็นผู้มองภาพรวมของกองทุนต่าง ๆ ท้ังหมดและสามารถเปรียบเทียบกับกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินได้ 

นายนนทพล  น่ิมสมบุญ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้แสดงความเห็นว่า ในองค์การท่ีกํากับดูแล
โดยเฉพาะในร่างกฎหมายฉบับนี้ คตง. เป็นคณะกรรมการเชิงนโยบายท่ีกํากับดูแล โดยตามกฎหมายได้ให้
อํานาจ คตง. เป็นผู้กํากับดูแล และให้อํานาจผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บริหารสํานักงาน และ
โดยท่ัวไปผู้กํากับดูแลจะไม่เข้ามาก้าวล่วงในการบริหารหรืออนุมัติการใช้จ่าย ดังนั้น จึงเห็นว่าประธาน
คตง. ไม่ควรจะไปเป็นประธานกรรมการกองทุน ควรจะเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะเหมาะสมกว่า 
ส่วนองค์ประกอบของกรรมการเห็นด้วยท่ีจะกําหนดให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการด้วย 

   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้รอการพิจารณา มาตรา ๘๑ ไว้ ในประเด็น 
๑) ตําแหน่งประธานกรรมการกองทุน ควรจะเป็นประธาน คตง. หรือไม่ 
๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน ควรกําหนดให้มีบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่ 
 

  มาตรา ๘๒ ไม่มีการแก้ไข 
 
มาตรา ๘๓ ไม่มีการแก้ไข 



 
 

................................................................................................................................................................................................................ 

กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารวิสามญั ๔  สํานักกรรมาธกิาร ๒ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖-๗  จัดทําเสรจ็วันที ่..... กันยายน  ๒๕๖๐ 
                                                                                                                                             มีมติรับรองวนัที่ ..... กนัยายน  ๒๕๖๐ 

- ๑๗ -

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
   ลงช่ือ        วิษณุ   ช้างทอง               

    (นายวิษณุ   ช้างทอง) 
   นิตกิรปฏิบัติการ 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 

ท่ีประชุมมีมตินัดประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา             
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 
 เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แล้วกล่าวปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 

 


