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บันทึกการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพิจารณาร�างพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว�าด�วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ....   
สภานิติบัญญัติแห�งชาต ิ

ครั้งท่ี ๑๓ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห�องประชุมรับรอง ๓๐๖ ช้ัน ๓ อาคารรฐัสภา ๒ 

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

  

กรรมาธิการวิสามัญผู�มาประชุม ดังนี้ 
 ๑. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ4กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
 ๒. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ9 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง 
 ๓. พลเอก ชยุติ  สุวรรณมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีสาม 
 ๔. นายวรพล  โสคติยานุรักษ9 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีส่ี 
 ๕. นายเจตน9  ศิรธรานนท9 โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ๖. พลเรือเอก วีระพันธ9  สุขก>อน เลขานกุาร 
 ๗. นายกล>านรงค9  จันทิก กรรมาธิการและประธานท่ีปรึกษา 
 ๘. นายสีมา  สีมานันท9 กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา 
 ๙. พลอากาศเอก ไพศาล  สีตบุตร กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา 

 ๑๐. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๑. นายธานี  อ�อนละเอียด กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๒. นายปรีชา  วัชราภัย กรรมาธิการวิสามัญ 

 ๑๓. ศาสตราจารย9กิตติคุณภิรมย9  กมลรัตนกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๔. นายฉัตรชัย  ปCยะสมบัติกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๕. นายวิทวัส  บุญญสถิตย9 กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๖. นายสมพล  พันธุ9มณี กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย9ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๘. นายอนุวัฒน9  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๙. พลเอก อุทิศ  สุนทร กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๐. พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต9 กรรมาธิการวิสามัญ  
 ๒๑. นายปCยพันธุ9  นิมมานเหมินท9 กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๒. นายธิติพันธุ9  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๓. นายธนาวัฒน9  สังข9ทอง กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๔. นายพิศิษฐ9  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๕. นายรณภพ  ป4ทมะดิษ กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๖. นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ 
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กรรมาธิการวิสามัญผู�ไม�มาประชุม ดังนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย9นิสดารก9  เวชยานนท9 (ลาการประชุม) 
 ๒. พลเอก รังสาทย9  แช�มเช้ือ (ลาการประชุม) 
 ๓. นายสาธิต  ชาญเชาวน9กุล (ลาการประชุม) 
 ๔. นายนรชิต  สิงหเสนี (ลาการประชุม)  
 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ผู�เข�าร�วมประชุม คือ 
 ๑. นายธวัชชัย  เกียรติกวานกุล 
 ๒. นางสาวนิดาพร  อัศวธีระเกียรติ์ 
 
ผู�เข�าร�วมประชุม ดังนี้ 

สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
  ๑. นายภัทรวิทย9  อบสุวรรณ ผู>อํานวยการกลุ�มงานพัฒนากฎหมาย 
  ๒. นางเจนสิรินทร9  คงปาน ผู>อํานวยการกองคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
  ๓. นายศุภกิจ  มีอุไร นักวิชาการตรวจเงินแผ�นดินชํานาญการ 
  
 สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  - นายภาคภูมิ  รุจิขจรเดช นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 

 
ฝ9ายเลขานุการคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ 

  - นางสาวนันท9ณภัส  บางต�าย นิติกรชํานาญการ  
  สํานักงานเลขาธิการสภาผู>แทนราษฎร 
 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - นายกฤษณะ  ยอดสุวรรณ9 นิติกรปฏิบัติการ 
   กลุ�มงานสรรหาและแต�งตั้ง 

 
 ผู�ช�วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ 
 - นายสุริยา  อุ�นคํา นิติกรชํานาญการ 
   กลุ�มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔  
   สํานักกรรมาธิการ ๒ 
   
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

 เมื่อคณะกรรมาธิการมาครบองค9ประชุม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ4กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ได>กล�าวเปCดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม  
  ขณะนี้การดําเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญยังคงดําเนินงานไปตามแผนงานล�าสุด
ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติได>มีความประสงค9ให>ยังคงแผนงานเดิมไว> ดังนั้น ในการประชุมวันนี้
คณะกรรมาธิการวิสามัญควรต>องพิจารณาเรื่องทบทวนให>แล>วเสร็จ วันพรุ�งนี้ให>ดําเนินการเรื่องการแปร
ญัตติและพร>อมท่ีจะส�งให>คณะกรรมการตรวจพิจารณาร�างพระราชบัญญัติท่ีอยู�ในวงงานของสภา 
นิติบัญญัติแห�งชาติพิจารณาในสัปดาห9หน>าก�อนท่ีจะบรรจุเข>าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติต�อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม  
 ฝNายเลขานุการขออนญุาตเล่ือนการรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว�าด>วยการตรวจเงนิแผ�นดนิ พ.ศ. .... ออกไปรบัรองในการประชุม
ครั้งต�อไป 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 - ไม�มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 - พิจารณาทบทวนร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการตรวจเงินแผ�นดิน
ต�อจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 
 มาตรา ๗๐      มีการแก�ไข 
  
 ประเด็นการอภิปราย 

 พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได>เรียนต�อท่ีประชุมว�า 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ีแล>วมาคณะกรรมาธิการวิสามัญได>พิจารณาในมาตราท่ีรอการพิจารณาไว>ถึงมาตรา 
๕๙ ในการประชุมครั้งนี้จึงจะเริ่มพิจารณาต�อในมาตรา ๗๐ ซึ่งเปPนเรื่องของถ>อยตามข>อสังเกตของฝNาย
เลขานุการ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได>รับไปตรวจสอบ 

  นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนท่ีประชุมว�า ในส�วนของร�าง
มาตรา ๗๐ ท่ีใช>คําว�า “รัฐสภา” ซึ่งแตกต�างกับร�างมาตรา ๕๘ (๖) และร�างมาตรา ๗๖ นั้น ขอเรียนว�า
ตามรัฐธรรมนูญคําว�า “รัฐสภา” หมายถึง สภาผู>แทนราษฎรและวุฒิสภาอยู�แล>ว กรณีท่ีเขียนในร�างมาตรา 
๗๐ ก็เพ่ือประสงค9ท่ีจะให>มีการจัดทํารายงานส�งท้ังสภาผู>แทนราษฎรและวุฒิสภา แต�อย�างไรก็ดี 
เนื่องจากว�าถ>อยคําดังกล�าวอาจจะมีความลักล่ันกันอยู� หากท่ีประชุมจะแก>ไขให>มีความชัดเจนและ
สอดคล>องกับมาตราอ่ืนในร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก็สามารถแก>ไขจากคําว�า “รัฐสภา” 
เปPน “สภาผู>แทนราษฎรและวุฒิสภา” ได> 
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  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติให>แก>ไขมาตรา ๗๐ ดังนี้ 
 มาตรา ๗๐  รายได>ของสํานกังานไม�เปPนรายได>ท่ีต>องนาํส�งคลังตามกฎหมายว�าด>วย 
เงินคงคลัง กฎหมายว�าด>วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 
 ให>สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช>จ�ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต�อรฐัสภา 
สภาผู>แทนราษฎร วฒุิสภาและคณะรัฐมนตรีเมือ่ส้ินปSงบประมาณทุกปS  
 อสังหาริมทรัพย9ซึ่งสํานักงานได>กรรมสิทธิ์มาไม�ว�าจากการซื้อ หรือมีผู>ยกให> ให>เปPน 
ท่ีราชพัสดแุต�สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดแูล ใช> หรือหาประโยชน9ได>  
 

 มาตรา ๗๘  รอการพิจารณา 

 (มติเดิมคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นควรให�คงไว�ตามร�างเดมิ และมกีรรมาธกิารขอสงวน
ความเหน็) 

 ประเด็นการอภิปราย 

 นายปDยพันธุE  นิมมานเหมินทE กรรมาธิการวิสามัญ ได>อภิปรายว�า ในมาตรานี้ตนได>ขอ
สงวนความเห็นไว> เนื่องจากท่ีประชุมเสียงส�วนใหญ�เห็นว�าให>คงไว>ตามร�างเดิม แต�อย�างไรก็ตามก็จะขอ
อนุญาตเรียนเหตุผลให>ท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งว�า ตามท่ีได>มีการเสนอให>แก>ไขถ>อยคําโดยตัดมาตรา             
๗๘ (๓) ออกนั้น เนื่องจากเงินอุดหนุนท่ีได>รับจากงบประมาณประจําปSซึ่งเหลือจ�ายในแต�ละปSงบประมาณ
เปPนเงินท่ีได>กําหนดให>ดําเนินการตามภารกิจแผนงานโครงการของสํานักงานในแต�ละปSงบประมาณ              
เมื่อได>รับการยกเว>นไม�ต>องนําส�ง และเมื่อเหลือจ�ายก็ควรนําไปสมทบกับค�าใช>จ�ายในการดําเนินการ 
แผนงานโครงการของสํานักงานในปSถัดไป เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด>วยการตรวจ
เงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได>กําหนดให>เอาไปสมทบกับเงินงบประมาณในปSถัดไป (เฉพาะเรื่องแผนงาน 
โครงการของสํานักงาน) ไม�ควรนําไปรวมเปPนรายได>อ่ืนของกองทุน เพราะจะทําให>วัตถุประสงค9
เปล่ียนแปลงไป และเปPนการเปล่ียนอํานาจจากเดิมท่ีสภาผู>แทนราษฎรและวุฒสิภาได>กําหนดวตัถปุระสงค9
ชัดเจนให>ใช>งบประมาณตามแผนงาน และหากเมื่อมีการโอนงบประมาณไปยังกองทุนซึ่งเปPนการ
เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค9ของการใช>เงินงบประมาณ คณะกรรมการจะเปPนผู>กําหนดการใช>จ�ายซึ่งเปPนการ
เปล่ียนหลักการในด>านต�าง ๆ อีกท้ังมีระเบียบว�าด>วยการบริหารงบประมาณ ปS พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีมีการแก>ไข
เพ่ิมเติมกําหนดให>เงินงบประมาณประจําปSท่ีได>รับจัดสรรให>ส�วนราชการเมื่อเหลือจ�ายแล>วให>นําไปใช>ใน
ภารกิจท่ีจําเปPนเพ่ิมเติมในส�วนท่ีไม�ได>รับการจัดสรรงบประมาณ หรือนําไปจ�ายค�าสาธารณูปโภคท่ีค>างจ�าย 
ฉะนั้น จึงเห็นควรไม�ให>นําเงินงบประมาณเหลือจ�ายมารวมไว>ในกองทุนนี้ 

 นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า โดยหลักงบประมาณ
รายจ�ายประจําปSได>รับจัดสรรในปSงบประมาณใด ต>องใช>ให>หมดภายในปSงบประมาณนั้น กรณีขององค9กร
อิสระอาจจะมีลักษณะพิเศษ เนื่องจากงบประมาณประจําปSจะได>รับจัดสรรมาท้ังก>อนและในระหว�าง
ปSงบประมาณองค9กรอิสระนั้นก็จะบริหารใช>จ�ายงบประมาณด>วยตนเองและเมื่อมีงบประมาณเหลือจ�าย            
ก็จะเก็บเอาไว>ไม�ส�งคืนคลัง ในป4จจุบันงบประมาณเหลือจ�าย สตง.จะเก็บเอาไว>ใช>จ�ายโดยระเบียบของ
คณะกรรมการว�าจะนําไปใช>จ�ายในเรื่องใดบ>าง ท้ังนี้ ในเมื่อหลักการของร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญกําหนดให>มีการตั้งกองทุน และในมาตรา ๗๙ ได>มีการกําหนดวัตถุประสงค9ว�าเงินกองทุน
สามารถนําไปใช>จ�ายในเรื่องใดบ>าง ฉะนั้น ถ>าจะดึงงบประมาณเหลือจ�ายขึ้นมาไว>ในกองทุนแล>วกําหนด
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วัตถุประสงค9การใช>จ�ายไว>ให>ชัดเจนก็น�าจะเปPนเรื่องท่ีมีความโปร�งใสในการใช>จ�ายเงินได> อีกประการหนึ่ง 
ถ>าจะพิจารณาวัตถุประสงค9ของการใช>จ�ายเงินตามมาตรา ๗๙ (๕) ซึ่งกําหนดไว>อย�างกว>างว�า “ค�าใช>จ�าย
อ่ืนใดท่ีจะเปPนประโยชน9ในการปฏิบัติหน>าท่ีของสํานักงาน...” ฉะนั้นคงไม�ใช�เรื่องท่ีจะเอาไปใช>จ�าย               
แต�เฉพาะเรื่องของกองทุนอย�างเดียว แต�ว�าในส�วนของสํานักงานก็สามารถจะหยิบไปใช>จ�ายได>ด>วยอยู�แล>ว 

 พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันตE กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า ถึงแม>ว�าจะ
กําหนดการจัดตั้งกองทุนไว>ในกฎหมายว�าด>วยการตรวจเงินแผ�นดิน ซึ่งเงินประเดิมหรือเงินเริ่มแรกตั้งเปPน
เงินงบประมาณอันนี้คือกรณีตามมาตรา ๗๘ (๑) เมื่อไม�พอขอเปPนเงินงบประมาณเหมือนกันแต�จะอยู�ใน
งบประมาณประเภทเงินกองทุน ฐานะคือเบิกเปPนเงินอุดหนุนไปท้ังก>อนซึ่งจะมีฐานะเปPนเงินนอก
งบประมาณ จึงอยากเรียนถามว�า หากตั้งตามนี้แล>วสุดท>ายจะเข>าเปPนเงินตามกฎหมายใด เข>าตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
๒๕๕๘ หรือตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ป4จจุบันส�วนใหญ�จะอยู�ในพระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉะนั้น จึงขึ้นอยู�กับจุดมุ�งหมายว�าจะเอาเงินนี้เปPนทุนหมุนเวียนในเรื่อง
ของการดําเนินการของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินหรือไม�อย�างไร และสํานักงานนี้จะไม�ได>มีเฉพาะเงิน
ประเดิมอย�างเดียว จะมีรายได>จากการสอบบัญชีและรายได>อ่ืนท่ีอาจจะเกิดขึ้น ส�วนใหญ�ก็คณะกรรมการ
กองทุนไม�ว�าจะกองทุนหลายแห�งของท่ีใกล>เคียง คือ ของ กกต. ก็มีกองทุนมีบอร9ดทําหน>าท่ีเสนอแผน
จัดสรรคือต>องไปออกระเบียบรองรับ และต>องมีคนอ่ืนเข>าไปเกี่ยวข>องด>วยหรือไม�  ซึ่ งถ>าเปPน
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ
ผู>ทรงคุณวุฒิอื่นเข>าร�วมเปPนกรรมการ 
  พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า ถ>าเปPนเงิน
งบประมาณต>องมีการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ กรณีการใช>เงินคงเหลือมีกฎหมายและระเบียบ
ใช>บังคับอยู� จะให>เข>าเปPนเงินกองทุนโดยอัตโนมัติไม�ได> 
  พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษE รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง ได>สอบถามท่ี
ประชุมว�า ถ>อยคําตามมาตรา ๗๘ (๓) ขัดหรือแย>งกับพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือไม� 
  นายธิติพันธุE   เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า ในเรื่องของ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ คงต>องมองเฉพาะหน�วยงานของรัฐ ซึ่งหากมองว�าจะขัด
หรือแย>งกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือไม�นั้น หากไปพิจารณาวัตถุประสงค9จะ
พบว�ากรณีตามมาตรา ๗๙ (๑) “ซึ่งจะเบิกได>ต>องเปPนค�าใช>จ�ายกรณีงบประมาณรายจ�ายประจําปSไม�
เพียงพอหรือท่ีไม�อาจเบิกจ�ายจากงบประมาณแผ�นดินได>” ดังนั้น จึงไม�ได>หมายความว�าเงินส�วนนั้นจะเอา
ไปใช>จ�ายอะไรก็ได> แม>วัตถุประสงค9ท่ีจะสามารถเบิกจ�ายได>จะเปPนไปตามมาตรา ๗๙ เงินนั้นไม�ได>
หมายความว�า จะเอาไปใช>จ�ายอะไรก็ได>วัตถุประสงค9ของการใช>จ�ายจะมีท้ังหมด ๕ ข>อ และข>อสุดท>าย
เปPนค�าใช>จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจะเปPนประโยชน9ต�อการปฏิบัติหน>าท่ีแต�ว�าเราพูดถึงกรณีค�าใช>จ�ายท่ีงบประมาณ
รายจ�ายประจําปSงบประมาณไม�เพียงพอ ดังนั้น จะอยู�ในวงเล็บแรก เพราะในส�วนนั้นก็จะเห็นความสําคัญ
โดยเรียงลําดับความสําคัญลงมา เพราะฉะนั้นในส�วนของ กรธ.เองก็คิดว�าในส�วนของ (๓) ควรจะต>องอยู�
ในเฉพาะมันเปPนส�วนท่ีกําหนด ในการท่ีจะให> สตง. สามารถท่ีจะบริหารกิจการสํานักงานได>อย�างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  นายสีมา  สีมานันทE กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา ได>แสดงความเห็นว�า สตง. คงไม�ใช�
องค9กรตามรัฐธรรมนูญองค9กรเดียวท่ีมีกองทุนและจะเขียนในลักษณะท่ีเงินเหลือจ�ายจากงบประมาณให>
ถ�ายเข>ากองทุน ซึ่งทราบมาว�าสํานักงาน ป.ป.ช. ก็มีการตั้งกองทุนซึ่งคิดว�าน�าจะเปPนทํานองเดียวกัน เช�น
ว�า ถ>าเผ่ือร�างฉบับนี้เขียนว�าเงินเหลือจ�ายให>นําเข>ากองทุนและให>ออกตามระเบียบกองทุนเพ่ือนําไป
สนับสนุนกิจการต�าง ๆ ท่ีไม�สามารถเบิกจ�ายงบประมาณได>โดยตรง สํานักงาน ป.ป.ช. ก็คงจะล>อตาม             
จึงขอสอบถามว�าองค9กรอ่ืนจะมีลักษณะเดียวกันหรือไม�   
  นางอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนท่ีประชุมว�า เท�าท่ีทราบตอนนี้จะเปPน
ร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด>วยการปUองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ท่ีเขียนใน
ลักษณะเดียวกันโดยกําหนดให>โอนงบประมาณ โอนเงินอุดหนุนจากงบประมาณเหลือจ�ายเข>ากองทุน
ท้ังหมด แต�ในส�วนของ กกต.จะเปPนลักษณะของการเก็บเงินบํารุงพรรคการเมืองซึ่งจะเปPนคนละลักษณะ
กัน 
  นายธิติพันธุE  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนท่ีประชุมว�า ขอเสริมข>อมูล
เพ่ิมเติมในเรื่องท่ีมาของกองทุนนี้ว�า จะแตกต�างจากกองทุนของ ป.ป.ช. เพราะไม�มีทุนประเดิม 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เรียนต�อท่ีประชุมว�า เมื่อ
สักครู�ได>โทรศัพท9สอบถามไปยังอดีตผู>อํานวยการสํานักงบประมาณ รับทราบคําอธิบายว�า การเขียนถ>อยคํา
ในลักษณะนี้จะทําให>เงินงบประมาณโอนเข>าเปPนเงินกองทุนทันที จึงไม�ควรเขียนถ>อยคําในลักษณะนี้ 

  นายปรีชา  วัชราภัย กรรมาธิการวิสามัญ ได>สอบถามท่ีประชุมว�า ในหน�วยงานอ่ืนมีการ
เขียนถ>อยคําในลักษณะเช�นนี้หรือไม� 

  นางอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ ได>ชี้แจงว�า เท�าท่ีตรวจสอบตอนนี้ยังไม�มี 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได>สอบถามว�า หากยังไม�
มีหน�วยงานใดท่ีเขียนถ>อยคําในลักษณะนี้ เหตุใดในร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึง
เขียนมาในลักษณะนี้ 

  นายธิติพันธุE  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนต�อท่ีประชุมว�า สถานะท่ีเปPนอยู�
ในป4จจุบัน คือ สตง. สามารถใช>จ�ายได>ตามท่ี คตง. กําหนด หรือตามท่ี สตง. เสนอขอมา เพราะฉะนั้น               
จึงไม�มีหลักเกณฑ9ไม�มีระเบียบในการกํากับ กรธ. เห็นว�าในเมื่อไม�ได>มีการส�งคืนคลังอยู�แล>ว และเพ่ือให>มี
การกํากับตรวจสอบชัดเจนโปร�งใสมากย่ิงขึ้น เลยนําส่ิงท่ีเปPนอยู�ในป4จจุบันไปใส�ไว>ในกองทุนเสียและให>มี
คณะกรรมการกองทุนกํากับดูแลการใช>จ�ายเงนิต�าง ๆ เหล�านั้น ซึ่งก็คือเหตุผลในการนาํเงนิเหลือจ�ายไปไว>
ในกองทุน การบัญญัติ ในลักษณะนี้จะมีอยู� ในส�วนท่ีเปPนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                       
ซึ่งนอกเหนือจาก สตง. แล>ว ก็จะมี ป.ป.ช. ท่ีเขียนในลักษณะอย�างเดียวกัน สาเหตุก็เพ่ือให>การดําเนิน
กิจการของท้ังสองหน�วยงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได>สอบถามว�า ประเด็น
ท่ีมีกรรมาธิการตั้งเปPนประเด็นอภิปรายนั้น คือ ไม�ควรมีเงินงบประมาณไหลเข>าโดยอัตโนมัติไปยังกองทุน
ซึ่งอดีตผู>อํานวยการสํานักงบประมาณก็ยืนยันแล>วว�า ถ>าเขียนในลักษณะแบบนี้ คือ งบประมาณไหลเข>า
โดยอัตโนมัติแล>ว ในการใช>จ�ายจะไม�ต>องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ดังนั้น จึงขอสอบถาม กรธ. 
ว�าเหตุใดจึงต>องให>เงินงบประมาณโอนไปยังกองทุนโดยอัตโนมัติ 
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  นายธนาวัฒนE  สังขEทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนท่ีประชุมว�า ตามมาตรา ๗๘ (๓) 
คือ เงินงบประมาณท่ีเปPนเงินอุดหนุนท่ีองค9กรอิสระได>อยู�แล>วตามปSงบประมาณนั้น ซึ่งก็นําไปใช>จ�ายตาม
บรรดาโครงการต�าง ๆ ในรายจ�ายประจําปSท่ีทาง คตง. กําหนด ในกรณีท่ีมีการใช>จ�ายตามโครงการในแต�
ละปSงบประมาณจนครบถ>วนแล>วมีเงินเหลือจ�าย และสํานักงานต>องการใช>จ�ายอย�างอ่ืน ต>องไปกําหนด
โครงการหรือกําหนดให>ไปใช>ในโครงการใดท่ีไม�มีกําหนดไว>นั้น ต>องไปวางระเบียบการใช>จ�ายซึ่งจะ
กลายเปPนเรื่องของการใช>จ�ายท่ีไม�ได>ถูกกําหนดไว>ตั้งแต�แรก กรธ. เห็นว�า เมื่อเปPนเงินท่ีได>มาอยู�แล>วเปPน
เงินโครงการท่ีใช>จ�ายตามแผนงานในแต�ละปSเสร็จส้ินแล>ว ถ>ามีเงินงบประมาณเหลือจ�ายก็ให>โอนมาไว>ใน
กองทุนนี้ เพ่ือจะใช>เปPนเงินท่ีจะบริหารจัดการเพ่ือให>เปPนไปตามวัตถุประสงค9ของกองทุน คือ พัฒนาใน
เรื่องของการตรวจเงินแผ�นดินหรือการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะเปPนประโยชน9ในการตรวจเงินแผ�นดิน 
เนื่องจากในแต�ละปSในเรือ่งการใช>จ�ายเงินทาง สตง. ก็ต>องของบประมาณไปอยู�แล>ว เพราะฉะนั้นในกรณีนี้
เองหากได>รับงบประมาณท่ีได>รับการอนุมัติมาแล>ว และมีงบประมาณเหลือจ�าย แทนท่ีจะนําไปใช>จ�าย
อย�างอ่ืนท่ีไม�จําเปPนหรือไม�เปPนประโยชน9ก็เอามาจ�ายในกองทุนนี้เสียเพ่ือจะให>ไปใช>ประโยชน9แก� สตง.              
อีกทางหนึ่งในการพัฒนาและเรื่องของการเพ่ิมประสิทธภิาพแก�บุคลากร ส�วนกรณีเขียนไว>เช�นนี้ เนื่องจาก
งบประมาณเหลือจ�ายของ สตง. ไม�ต>องส�งคืนกระทรวงการคลัง เปPนเงินท่ีอยู�ในอํานาจของ สตง. เอง 
เพราะฉะนั้นการโอนงบประมาณของสํานักงานให>ไปอยู�ในกองทุน ซึ่งบริหารจัดการภายใต>วัตถุประสงค9
ของ สตง. เอง ไม�ได>เปPนการของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือไปใช>จ�ายอย�างอ่ืน 

  นายพิศิษฐE  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ ในกระบวนการของบประมาณโดยปกติ 
สตง. จะมีการทําแผนงานโครงการเพ่ือเสนอให> คตง. พิจารณา ซึ่ง คตง. จะเปรียบเสมือนสํานัก
งบประมาณของ สตง. โดยจะมีการสอบถามเหตุผลความจําเปPน พิจารณาความเรียบร>อย รวมถึง
ตรวจสอบราคากลางให>ชัดเจน จากนั้นจึงเสนอต�อสํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาต�อไป  
ส�วนการใช>งบประมาณเหลือจ�ายต>องพิจารณาใช>ตามความจําเปPนก�อน เช�น ค�าน้ํา ค�าไฟ และ 
ค�าสาธารณูปโภค แต�เดิมนั้นเงินเหลือจ�ายเปPนเงินอุดหนุนท่ีใช>เฉพาะปSงบประมาณไม�ให>ใช>ข>าม
ปSงบประมาณ ดังนั้น เมื่อมีงบประมาณเหลือจ�ายสํานักงานต>องพิจารณาหาโครงการท่ีงบประมาณ 
ไม�เพียงพอมาใช>ให>หมดไป ส่ิงท่ีจะเปล่ียนไปจากเดิม คือ การบริหารงบประมาณจะเปPนคณะกรรมการ
กองทุนในการกํากับดูแลใช>จ�ายเงินต�าง ๆ เหล�านั้น อันนี้ คือเหตุในการนําเข>าไปไว>ในกองทุน และ                   
ก็ยอมรับว�าในสถานะท่ีเปPนกองทุนท่ัวไปไม�มีบทบัญญัติในลักษณะนี้ จะมีอยู�ในส�วนท่ีเปPนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ โดยนอกเหนือจาก สตง. แล>ว ยังมีกองทุนของ ป.ป.ช. แต�กองทุนของ สตง.                
จะแตกต�างจากกองทุนของ ป.ป.ช. คือ กองทุนของ ป.ป.ช. มีทุนประเดิม แต� สตง. เปPนหน�วยงานท่ีมีการ
จัดเก็บค�าสอบบัญชี ซึ่งมีรายได>หลักมาจากการสอบบัญชี จึงไม�มีทุนประเดิม 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได>สอบถามว�า                      
การดําเนินการของ สตง. ในป4จจุบันเมื่อยังไม�มีกองทุน หากมีงบประมาณเหลือจ�ายเกิดขึ้น สตง. นําเข>า
บัญชีรับจ�าย และ สตง. ต>องทําความตกลงกบัสํานกังบประมาณในการท่ีจะเอางบประมาณเหลือจ�ายไปใช>   
เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติจึงสามารถดําเนินการเบิกงบประมาณได> ถูกต>องหรือไม� 

  นายพิศิษฐE  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ ได>ช้ีแจงว�า ตามประเด็นท่ีประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญสอบถามนั้น ขอเรียนว�างบประมาณท่ีได>รับมานั้นมีสถานะเปPนเงินอุดหนุน  
หากมีงบประมาณเหลือจ�าย สตง. จะเสนอแผนงานเพ่ือให> คตง. พิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ การขออนุมัติงบ
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ดังกล�าวจะไม�สามารถนําไปใช>จ�ายอย�างอ่ืนได> นอกจากในเรื่องการบริหารงานบุคลากร ซึ่งหาก คตง.               
ไม�อนุมัติเห็นชอบงบประมาณดังกล�าวก็จะค>างบัญชีอยู�เช�นนั้น 

  นายธนาวัฒนE  สังขEทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเหน็ว�า เงินอุดหนุนขององค9กร
อิสระจะได>รับเปPนก>อนให>สํานักงานบริหารจัดการ ซึ่งจะอยู�ภายใต>หลักเกณฑ9ท่ี คตง. กําหนดไว>                
โดยหลักการ เมื่อมีงบประมาณเหลือจ�ายส�วนราชการต�าง ๆ จะต>องส�งคืนไปยังกระทรวงการคลัง ดังนั้น 
แต�ละหน�วยงานจึงพยายามใช>งบประมาณให>หมดภายในปSงบประมาณ เพ่ือไม�ต>องมีป4ญหาในการขอ
งบประมาณในปSถัดไป จึงเปPนท่ีมาส�วนหนึ่งว�า เพ่ือให>การใช>จ�ายงบประมาณเปPนไปอย�างมีประสิทธิภาพ
หากมีเงินเหลือจ�ายและไม�ต>องการให>มีการใช>จ�ายโดยไม�จําเปPนแล>ว ก็ต>องบัญญัติมาตรา ๗๘ นี้ขึ้นมา              
โดยหากมีเงินเหลือจ�ายก็ไม�ต>องส�งคืนคลังให>โอนเข>าเปPนเงินกองทุน เพ่ือนําไปใช>ในวัตถุประสงค9ของ
กองทุนในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจเงินแผ�นดิน  

  นายปDยพันธุE  นิมมานเหมินทE กรรมาธิการวิสามัญ  ได>แสดงความเห็นว�า การใช>จ�ายตาม
งบประมาณ คือ การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดตามความจําเปPนก�อนหลัง และพิจารณาตาม
ความจําเปPนของโครงการต�าง ๆ หากมีงบประมาณเหลือก็จะเก็บไว>ในลักษณะของงบประมาณท่ียังไม�ได> 
ใช>จ�าย หากในปSงบประมาณหน>างบประมาณขาดก็จะนาํงบประมาณส�วนนี้ไปใช>จ�ายตามแผนงานท่ีเคยขอ
งบไว>ในอดีต แต�หากมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาก็จะเปPนการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค9 กฎเกณฑ9 ระเบียบท่ี 
คตง.กําหนดซึ่งจะไม�ได>ใช>จ�ายในรูปแบบเดิม แม>ว�าจะมีระเบียบกําหนดไว>ว�าสามารถนําไปใช>จ�ายเรื่องใด
ได>บ>าง ดังนั้น เห็นว�าควรให>อยู�ในรูปแบบของงบประมาณต�อไปหรอือยู�ในรูปแบบของเงนินอกงบประมาณ
ท่ีค>างจ�ายหรือเงินนอกงบประมาณเหลือจ�าย 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได>สอบถามว�า หากมี
การตัดถ>อยคําใน (๓) ออก และกฎหมายฉบับนี้ใช>บังคับแล>ว เมื่อมีเงินงบประมาณเหลือจ�ายเกิดขึ้นต>อง
ดําเนินการอย�างไร 

  นายปDยพันธุE  นิมมานเหมินทE กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนท่ีประชุมว�า กรณีท่ีโอน
งบประมาณเข>ามาในกองทุน เงินดังกล�าวก็ยังคงฐานะเปPนเงินงบประมาณ ดังนั้นใน ปSถัดไปท่ีขอ
งบประมาณ สํานักงบประมาณก็จะพิจารณาว�ามีการเหลือจ�ายหรือค>างจ�ายอย�างไร เปPนไปตาม
วัตถุประสงค9ท่ีได>กําหนดไว>หรือไม� 

  นายธิติพันธุE  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า ในการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงบประมาณนั้น ต>องพิจารณาเงินท่ีมีอยู�ไม�ว�าจะอยู�ในรูปแบบของอะไร กองทุนนี้
ไม�ใช�กองทุนอิสระแต�ยังเปPนส�วนหนึ่งของ สตง. จุดต�างท่ีสําคัญ คือ ถ>าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช>บังคับแล>วและได>มีการแก>ไขตามประเด็นท่ีได>มีการอภิปรายจุดต�างท่ีสําคัญคือใคร               
ผู>มีอํานาจในการใช>จ�ายเงินก>อนนี้ ซึ่งตามท่ีกรรมาธิการวิสามัญได>ขอเสนอแก>ไขนั้นจะทําให>การจ�ายเงิน
ต>องมีการขออนุมัติไปยัง คตง. แต�ในขณะท่ีเจตนารมณ9ของร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ต>องการให>ทุกอย�างเบ็ดเสร็จอยู�ในกองทุนนี้ โดยมีคณะกรรมการกองทุนซึ่งประกอบด>วยผู>แทนจากจาก 
คตง. สตง. และอาจมีบุคคลภายนอกด>วย 

 



 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
กลุ�มงานคณะกรรมาธกิารวิสามญั ๔  สํานักกรรมาธกิาร ๒ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖-๗  จัดทําเสรจ็วันที ่..... กันยายน  ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                             มีมติรับรองวนัที่ ..... กนัยายน  ๒๕๖๐ 

- ๙ -

  พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ กรรมาธิการวิสามญั ได>แสดงความเห็นว�า การใช>วัตถุประสงค9
ตามมาตรา ๗๙ เงินท่ีเหลือจ�ายก็น�าจะกําหนดใน (๓) เมื่อมีเงินเหลือจ�ายก็ต>องอนุมัติขอใช>เงินเหลือจ�าย 
ถ>าไม�มีการขอเงินตรงนี้ก็จะตกไป หรือถ>ากรณีท่ีเงินอุดหนุนแล>วเข>าบัญชีของหน�วยงาน หากมีการใช>
งบประมาณเหลือเงินก็ยังค>างอยู�ในบัญชีของสํานักงานแต�ไม�ทราบว�าลักษณะการบริหารงบประมาณของ 
สตง. จะเปPนอย�างไร แต�ก็ควรปฏิบัติตามระเบียบวิธีการงบประมาณ คือ ถ>างบประมาณเหลือจ�ายต>องขอ
อนุมัติจากสํานักงบประมาณไม�ใช�ไหลเข>าไปสู�กองทุนโดยอัตโนมัติ 

  พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันตE กรรมาธิการวิสามัญ เรียนข>อมูลต�อท่ีประชุมว�า รายได>ของ 
สคง. มี ๒ ส�วน คือ รายได>จากเงินงบประมาณแผ�นดิน (เงินอุดหนุน) และงบประมาณของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ�นดิน เช�น งบประมาณในการสร>างอาคารสถานท่ี ค�าฝWกอบรม ฯลฯ ซึ่งต>องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณและระเบียบว�าด>วยการเบิกจ�ายเงินคงคลัง โดยนัยคือถ>าเปPนเงิน
อุดหนุนก็จะว�าด>วยเรื่องเงินอุดหนุนไป แต�เงินซึ่งท่ีเปPนส�วนของเงินท่ีก�อสร>างอาคาร หรือเงินค�าฝWกอบรม
ส�วนนี้ถ>าเหลือจ�ายต>องคืนคลัง และเงินท่ี สตง. ได>รับจากค�าสอบบัญชีก็ต>องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๒๔ คือ ทําการตกลงกับกระทรวงการคลังและปฏิบัติตาม
ระเบียบว�าด>วยการรับจ�ายเงินคลังเช�นกัน  

  นายพิศิษฐE  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว�า ตามขั้นตอนของกฎหมาย คือ 
มาตรา ๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด>วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากท่ี
กําหนดไว>ในงบประมาณแล>ว ค�าธรรมเนียม ค�าทรัพย9สินท่ีมีผู>อุทิศมีดอกผลเกิดขึ้น รายได>ท้ังหมดไม�ต>อง
นําส�งคลังและให>ไปใช>จ�ายตามวัตถุประสงค9 ซึ่งแต�เดิม สตง. ได>ทําการทําความตกลงกับกระทรวงคลัง 
สมัยท่ี สตง. ขึ้นตรงกับสํานกันายกรฐัมนตรกี�อนมีรัฐธรรมนูญฉบับปS ๒๕๔๐ ท้ังนี้ สตง. ได>รับงบประมาณ
ท้ังก>อนบริหารเองโดยท่ีสํานักงานไม�ต>องเข>ามาเกี่ยวข>องเพราะว�าได>มีการกล่ันกรองมาแล>วจากสํานัก
งบประมาณ และ คตง. ซึ่งงบประมาณท้ังก>อนนี้ถ>าไม�เพียงพอไม�สามารถขอเพ่ิมได>แต�ถ>าเหลือให>ไปแปลง
กันเอง 

  นายธนาวัฒนE  สังขEทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า ในรูปแบบของ
งบประมาณขององค9กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเขียนในลักษณะเดียวกัน คือ เวลาองค9กรอิสระขอ
งบประมาณและได>รับงบประมาณมาเมื่อไม�พอสามารถของบประมาณเพ่ิมเติมในรูปแบบของเงินอุดหนุน 
เมื่อได>อนุมัติในวงเงินตามท่ีขอไปแล>วสํานักงบประมาณก็จะจัดส�งให>แก�องค9กรอิสระจะจัดส�งให>มาเปPน
ก>อนท้ังชุด แล>วให>แต�ละองค9กรไปบรหิารกันเอง เช�น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด>วยการ
ตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๕๒ ซ่ึงกําหนดให�คณะกรรมการจะมีอํานาจออกระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินการคลัง .... 
  (๖) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน … 

  สํานักงานก็จะไปวางหลักเกณฑ9ในเรื่องของการใช>จ�ายงบประมาณท่ีได>รับมาเปPนก>อน  
แต�ร�างพระราชบญัญัติฉบับท่ียังพิจารณาเปPนการปรับเปล่ียนเพ่ือไม�ให>เงินมาเปPนก>อน โดยให>แบ�งจ�ายเปPน
รายงวดๆ ละ ๓ เดือน เปPนการเปล่ียนการให>งบประมาณของเดิมท่ีเคยได>รับเปPนก>อนอยู�ภายใต>องค9กร
อิสระนั้นภายใต>บทบัญญัติขององค9กรนั้นว�าจะไปบริหารจัดการ บริหารงบประมาณ การใช>จ�ายตาม
โครงการหรือสอดคล>องกับท่ีขอไว>หรือไม� เมื่อได>รับมาแล>วการบริหารจัดการก็ยังอยู�ท่ีองค9กรอิสระ  
แต�ต>องบริหารให>อยู�ในก>อนวงเงินท่ีได>รับมาเท�านั้นเอง 
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  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ แสดงความเห็นว�า 
การทําบัญชีรับจ�ายกับการจ�ายเงินตามมติของคณะกรรมการเห็นว�ามีความแตกต�างจากเดิม คือ 
คณะกรรมการกองทุนท่ีมีจํานวนเสียงของ คตง. เพียง ๒ เสียง และมีเสียงของ สตง.จํานวน ๓ เสียง              
ซึ่งต�างจากเดิมท่ีการเบิกจ�ายต>องขออนุมัติจาก คตง. ดังนั้น เมื่อเปล่ียนเปPนเงินกองทุนหากมีการ
ลงคะแนนเสียง ฝNายเสียงข>างมากของ สตง. ย�อมลงคะแนนชนะทุกครั้ง 

  นายธนาวัฒนE  สังขEทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า ในเวลาท่ีอยู�ภายใต>
เงินกองทุนท่ีจะวางระเบียบ กฎเกณฑ9 รวมถึงการอนุมัติเงินต�างๆ แต�ถามว�า เดิมพองบประมาณเหลือ
จ�ายตามกฎหมายเดิม การใช>จ�ายงบประมาณท่ีอยู�เปPนการบริหารจัดการ เปPนการวางกฎเกณฑ9ต�างๆว�าจะ
ใช>จ�ายในเรื่องอะไรและมีเงินนอกงบประมาณส�วนอ่ืนมาใส�ไว>ในกองทุนเสียซึ่งในอนาคตเงินจะไม�ได>มา
เปPนก>อน แต�จะทยอยมาเปPนงวดๆ ทุก ๓ เดือน ให>ตามบัญชีรายจ�ายท่ีขอเบิกกรมบญัชีกลาง เพ่ือจะคุมว�า
ให>ใช>จ�ายเปPนไปตามโครงการท่ีขอเฉพาะ ฉะนั้นเมื่อมีเงินเหลือจ�ายก็จะเปPนเงินเหลือจ�ายตามโครงการท่ี
เกิดขึ้น ซึ่งอดีตท่ีไม�มีกองทุน สตง. ก็จะคิดโครงการใช>เงินให>หมดเพ่ือขออนุญาตต�อ คตง. เพ่ือใช>จ�ายใน
ส�วนนั้น แต�เมื่อมีกองทุนแล>วจะทําให>การใช>จ�ายเงินเปPนไปตามกฎหมายชัดเจน ส�วนการบริหารจัดการท่ี
ไม�อยู�ในอํานาจของ คตง. แล>วให>เปPนไปตามอํานาจของคณะกรรมการกองทุนเปPนผู>บริหารจัดการ  
วางระเบียบ กฎเกณฑ9 ส�วนองค9ประกอบของคณะกรรมการเปPนการมองภาพในตัวคณะกรรมการ  
ผู>ว�าการและสํานักงานให>มาอยู�ร�วมกัน ซึ่งหากคณะกรรมาธิการประสงค9จะแก>ไขทาง กรธ. ก็ไม�ขัดข>อง 

  จากนั้น พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได>โทรศัพท9
สอบถามอดีตผู>อํานวยสํานักงบประประมาณอีกครั้ง เพ่ือสอบถามในประเด็นการได>รับเงินอุดหนุนของ 
สตง. โดยอดีตผู>อํานวยสํานกังบประประมาณได>แจ>งว�า “เงินงบประมาณของ สตง. ในปS ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
ได>ตั้งเปPนงบประมาณรายจ�ายท้ังหมด ไม�ใช�เงินอุดหนุน โดยจําแนกเปPนงบบุคลากร งบดําเนินการ และงบ
ลงทุน”  

  นายธิติพันธุE  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า ถ>ารัฐไปทําในลักษณะ
อย�างนั้นแล>วบอกว�าไม�ใช�เงินอุดหนุน อันนี้สํานักงบประมาณทําผิด สาเหตุท่ีเปPนอย�างนั้นเพราะว�าตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด>วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๘ ได>กําหนดให>
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเสนองบประมาณรายจ�ายตามมติของคณะกรรมการต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรเปPนเงินอุดหนุนต�อคณะกรรมการและสํานักงาน ซึ่งในปS ๒๕๔๐ สตง. ยังไม�ได>มีการแบ�ง
อํานาจระหว�างคณะกรรมการ ดังนั้น เมื่อกล�าวถึงคณะกรรมการจึงหมายถึงสํานักงานด>วย สมมุติว�า
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งมีศักดิ์ต่ํากว�าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได>
กําหนดไว>เช�นนั้น ก็ถือว�าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ขัดกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฉะนั้น โดยพ้ืนฐานไมว�าจะเรียกว�าอะไรพอได>รับงบประมาณก็จะกลายเปPนเงินอุดหนุนตาม
มาตรา ๕๘ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด>วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๐๒  

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟBกผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได>พิจารณาเห็นว�า
ประเด็นเรื่องงบประมาณท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินได>รับการจัดสรรนั้น ยังไม�ทราบรายละเอียด
ชัดเจนว�าเปPนเงินงบประมาณประเภทใด จึงเห็นควรให>รอการพิจารณาไว>ก�อนและให>ผู>แทนจากสํานัก
งบประมาณมาช้ีแจงเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญต�อไป 
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  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นควรให>เชิญผู>แทนจากสํานักงบประมาณมาร�วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญในคราวประชุมครั้งถัดไป 

  มาตรา ๗๙  ไม�มีการแก�ไข 

  ประเด็นพิจารณา อํานาจในการออกระเบียบการใช>จ�ายเงินกองทุน ซึ่งเปPนประเด็น
ข>อสังเกตของท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ว�า “การกําหนดการใช>จ�ายเงินกองทุนควรเปPนอํานาจของ คตง. ซึ่งท่ี
ประชุมเห็นว�ามีเหตุผลพอสมควรตามหลักการการกํากับดูแลในประเด็นนี้จึงขอรับข>อสังเกตไว>กลับมา
พิจารณาอีกครั้ง 

  นายปDยพันธุE  นิมมานเหมินทE กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนท่ีประชุมว�า เดิมได>มีการ
เสนอขอให>ตัดออกท้ังหมวดเนื่องจากเปPนเรื่องของกองทุนและเปPนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    
ซึ่งก็อาจจะไปแทรกแซงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ แต�เมื่อกรมบัญชีกลางมิได>มีการยืนยันป4ญหาดังกล�าวจึงไม�ยกขึ้นมาเปPน
ประเด็นพิจารณา ป4ญหาอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องของการออกระเบียบซึ่งเดิมการใช>จ�ายเงินของ
สํานักงาน คตง.จะเปPนผู>กําหนดนโยบายและอนุมัติการใช>จ�ายเงินตามแผนงานท่ีได>มีการเสนอ แต�เมื่อมี
การตั้งกองทุนขึ้นมาและรูปแบบการขอใช>เงินกองทุนต>องได>รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนซึ่งมี
สัดส�วนผู>แทนจากคตง.และสตง.จํานวนสองต�อสามเสียงเห็นว�าเปPนการไม�เปPนธรรม ดังนั้น หาก
คณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติคงร�างเดิมไว> ในส�วนนี้ก็จะสงวนความเห็นให>มีการเพ่ิมสัดส�วนของ คตง. 
เพ่ิมอีกหนึ่งเสียง 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมให>คงไว>ตามร�างเดิม ส�วนประเด็นการเพ่ิมสัดส�วนของคณะกรรมการ
กองทุนนั้นท่ีประชุมให>นําไปพิจารณาในมาตรา ๘๑ 

  มาตรา ๘๑  มีการแก�ไข 

  ประเด็นการพิจารณา   

  ประเด็นท่ี ๑ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ได>ตั้งข>อสังเกตว�า ตําแหน�งประธานคณะกรรมการ
กองทุนควรเปPนประธาน คตง. หรือไม� 

  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญยืนยันตามร�างเดิม 

  ประเด็นท่ี ๒ กรรมาธิการ ได>มีการตั้งข>อสังเกตว�า องค9ประกอบคณะกรรมการกองทุนควร
มีสัดส�วนจากบุคคลภายนอกหรือไม� 

  นายรณภพ  ปBทมะดิษ กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนท่ีประชุมว�า โดยการเทียบเคียง
กองทุนของกระทรวงการคลัง ซึ่งควรจะมีผู>แทนของกรมบัญชีกลางและผู>แทนของสํานักงบประมาณ
รวมอยู�ด>วย 

  นายธิติพันธุE  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ได>เสนอต�อท่ีประชุมว�า ทาง กรธ.ได>เข>าใจ
ประเด็นท่ีควรมีบคุคลภายนอกเปPนองค9ประกอบคณะกรรมการกองทุน จึงเสนอให>ปรับผู>อํานวยการสํานกั
การเงินการคลัง สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินออกจากตําแหน�งกรรมการ และให>ไปทําหน>าท่ีเปPน
เลขานุการ โดยให>ผู>แทนสํานักงบประมาณเปPนกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�าง อีกตําแหน�งท่ีขอเสนอคือ 
ผู>แทนจากสํานักงบประมาณ เนื่องจากเปPนผู>มองภาพรวมในด>านงบประมาณท้ังหมด 
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- ๑๒ -

  นางอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ ได>นําเรียนท่ีประชุมเกี่ยวกับท่ีมาของ
องค9ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้ ตามหลักกฎหมายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนดให>
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด>วย หัวหน>าหน�วยงานท่ีมีทุนหมุนเวียน ผู>แทนกระทรวงการคลัง 
ผู>แทนสํานักงบประมาณเปPนหลัก แต�อย�างไรก็ตามหากมีกฎหมายเฉพาะกําหนดองค9ประกอบของ
คณะกรรมการกองทุนไว>เปPนพิเศษก็ไม�ขัดกับหลักการการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแต�อย�างใด  
ส�วนกรณีของกองทุน สตง.นั้น ทาง กรธ.ได>พิจารณาถึงความจําเปPนในการตั้งผู>แทนจากภายนอกหรือไม� 
เนื่องจากหน�วยงานภายนอกมีฐานะเปPนหน�วยรับตรวจของ สตง. ซึ่งอาจจะกระทบต�อความเปPนอิสระได> 
  นายธานี  อ�อนละเอียด กรรมาธิการวิสามัญ ได>เสนอความเห็นต�อท่ีประชุมว�า หาก สตง.
กังวลว�าผู>แทนจากภายนอกไม�ควรเปPนหน�วยรับตรวจ ดังนั้น จึงเสนอให>มีการตั้งผู>ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเปPนคณะกรรมการ อย�างไรก็ดี หากให>มีผู>แทนจากสํานักงบประมาณเปPนคณะกรรมการก็จะเปPน
การเหมาะสมกว�า 

  พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันตE กรรมาธิการวิสามัญ ได>แสดงความเห็นว�า เปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งจะมีท้ังผู>แทนจากกรมบัญชีกลาง สํานัก
งบประมาณ และผู>ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการท่ีมีบุคคลภายนอกเข>ามาเปPนคณะกรรมการนั้นจะทําให>การบริหาร
กองทุนเปPนไปด>วยความโปร�งใส ซึ่งมีผลกระทบต�อความเปPนอิสระแต�อย�างใด 

  นายกล�านรงคE  จันทิก กรรมาธิการและประธานท่ีปรึกษา ได>นําเรียนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาว�า ตามร�างพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว�าด>วยการปUองกนัและปราบปรามการทุจริตได>มี
การเพ่ิมองค9ประกอบของคณะกรรมการท่ีเปPนบุคคลภายนอกจากหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย�าง
ละหนึ่งคนเข>ามาร�วมเปPนคณะกรรมการกองทุนด>วย แต�วัตถุประสงค9ของการใช>จ�ายกองทุนของ
คณะกรรมการกองทุน ปปช. จะใช>เพ่ือประโยชน9ของบุคคลภายนอก ซึ่งต�างจากกองทุนของ สตง.  

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมท่ีประชุมได>มีมติแก>ไของค9ประกอบของคณะกรรมการกองทุนโดย
ปรับเปล่ียนให>ผู>อํานวยการสํานักการเงินการคลัง สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ไปทําหน>าท่ีเปPน
เลขานุการ และให>ผู>แทนสํานักงบประมาณเปPนกรรมการแทน ดังนี้ 
 “มาตรา ๘๑ ให>มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด>วย ประธานกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
เปPนประธานกรรมการ กรรมการตรวจเงินแผ�นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย ผู>ว�าการ  
รองผู>ว�าการตรวจเงินแผ�นดินคนหนึ่งซึ่งผู>ว�าการมอบหมาย และผู
อํานวยการสํานักการเงินและการคลัง 
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินผู>แทนสํานักงบประมาณ เปPนกรรมการ 

ให>ผู
ว�าการแต�งตั้งเจ
าหน
าท่ีเป"นเลขานุการคนหน่ึงผู>อํานวยการสํานักการเงินและการ
คลัง สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน เปPนเลขานุการและผู>ว�าการจะแต�งตั้งเจ>าหน>าท่ีเปPนผู>ช�วยเลขานุการ
คนหนึ่งก็ได> 
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- ๑๓ -

  มาตรา ๑๐๕   มีการแก�ไข 
  
  นางอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ เรียนต�อท่ีประชุมว�า ตามท่ีท่ีประชุมได>ตั้ง
ข>อสังเกตและมอบหมายให>ทําการตรวจสอบ ซึ่งได>ตรวจสอบมาลัวจึงขอแก>ไขถ>อยคําในมาตรา ๑๐๕ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๐๕  ผู>ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย9สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนใดท่ีผู>ว�าการหรือเจ>าหน>าท่ีตามมาตรา ๙๒ ยึด อายัด หรือเรียกให>ส�ง ทําให>เสียหาย ทําลาย 
ซ�อนเร>น เอาไปเสีย หรือทําให>สูญหายหรือทําให>ไร>ประโยชน9 ต>องระวางโทษจําคุกไม�เกินห>าปS หรือปรับไม�
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

 ท้ังนี้ เพ่ือให>เนือ้ความสอดคล>องกับมาตรา ๙๒ 
 นายกล�านรงคE  จันทิก กรรมาธิการและท่ีปรึกษา สอบถามว�า ถ>อยคํา “หลักฐานอ่ืน” ใน
มาตรา ๙๒ และมาตรา ๑๐๕ มีความหมายอย�างไร 
 นายธิติพันธุE  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ได>ชีแ้จงว�า หลักฐานอ่ืนหมายถงึหลักฐานท่ี
เกี่ยวข>องหรือเกี่ยวเนื่องกับการตรวจเงนิแผ�นดนิ 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมมีติเห็นชอบและให>แก>ไขเพ่ิมเตมิตามท่ีเสนอ 
  
  มาตรา ๑๐๘   รอการพิจารณา 
 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได>นําประเด็นการสรรหาผู>ว�าการตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง 
มาพิจารณา โดยมีผู>แปรญัตติ ๒ กลุ�ม คือกลุ�มแรกเปPนการแปรญัตติในเรื่องของอายุขอผู>ท่ีดํารงตําแหน�ง
ผู>ว�าการ และกลุ�มท่ีสองเปPนการแปรญัตติในประเด็นเรื่องวาระการดํารงตําแหน�งของผู>ว�าการเมื่อร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญประกาศใช>แล>ว 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได>พิจารณาเห็นว�าการดํารงตําแหน�งผู>ว�าการควรดํารงตําแหน�ง
เพียงวาระเดียว ซึ่งท่ีประชุมได>มีการอภิปรายแสดงความเห็นกันอย�างกว>างขวางและไม�ได>ข>อยุติ ท่ีประชุม
จึงเห็นควรให>ผู>แปรญัตติมาให>ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นในการแก>ไขมาตรา ๑๐๘ เพ่ือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะได>พิจารณาต�อไป 
 
  มติท่ีประชุม ให>รอการพิจารณาโดยให>เชิญผู>แปรญัตติมาให>ข>อมูล 
 
  เม่ือคณะกรรมาธิการทบทวนมาตราท่ีรอไว�จนจบร�างแล�ว ได�กลับมาเริ่มทบทวนมาตรา
ท่ีพิจารณายังไม�แล�วเสร็จและมีมติรอการพิจารณาไว�อีกรอบ ดังน้ี 
 
  คําปรารภ  ไม�มีการแก�ไข 
  ตามท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญได>มอบหมายให>ผู>แทน กรธ. พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต>องของคําปรารภ ในการนี้ผู>แทน กรธ. ขอยืนยันตามร�างเดิม 
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- ๑๔ -

  มาตรา ๗ มีการแก�ไข 
 
  ประเด็น พิจารณาเพ่ือมีมติว�าจะตัดความในวรรคสามของมาตรา ๗ ออกหรือไม� 

 
ผลการลงมติ 
จํานวนองค9ประชุม ๑๙  คน 
เห็นควรตามร�างเดิม ๕  เสียง 
เห็นควรให>มีการแก>ไข ๑๓  เสียง  
งดออกเสียง ๑  เสียง 
 

  นายธิติพันธุE  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ขอสงวนความเห็น 
 
  ในการนี้ ฝNายเลขานุการได>ดําเนินการตัดถ>อยคําในมาตรา ๕๔ (๘) เนื่องจากความ
เกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๗ วรรคสาม 
 
  มาตรา ๕๐(๔)  ตั้งเปOนข�อสังเกต 
 
  ท่ีประชุมขอให>ตั้งข>อสังเกตในประเด็นเรื่องการพ>นจากตําแหน�งผู>ว�าการตรวจเงินแผ�นดินใน
กรณีมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร�องในหน>าท่ีอย�างร>ายแรงตามท่ีนายปCยพันธุ9  นิมมานเหมินท9 
เสนอ 
 
  มาตรา ๘๕ วรรคสาม  ตั้งเปOนข�อสังเกต 
  นายปCยพันธุ9  นิมมานเหมินท9 กรรมาธิการวสิามญัเสียงข>างน>อยท่ีสงวนความเห็นไว> ขอถอน
และขอให>ตั้งเปPนข>อสังเกตแทน   
 
  มาตรา ๙๒  ไม�มีการแก�ไข 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได>พิจารณาแล>ว มีมติยืนยันตามร�างเดิมไว>เช�นเดิม นายพิศิษฐ9                         
ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ เสียงข>างน>อย จึงขอสงวนความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
กลุ�มงานคณะกรรมาธกิารวิสามญั ๔  สํานักกรรมาธกิาร ๒ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖-๗  จัดทําเสรจ็วันที ่..... กันยายน  ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                             มีมติรับรองวนัที่ ..... กนัยายน  ๒๕๖๐ 

- ๑๕ -

ผู>จดบันทึกการประชุม 
 

   ลงช่ือ        วิษณุ   ช>างทอง               
     (นายวิษณุ   ช>างทอง) 
      นิตกิรชํานาญการ 

กลุ�มงานคณะกรรมาธิการการทหาร 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  
  นัดประชุมครั้งต�อไป วันศุกร9ท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห>องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒  

 เมื่อพิจารณาจบระเบียบวาระการประชุมแล>ว พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ4กผลงาม 
ประธานคณะกรรมาธิการวสิามญัฯ คนท่ีหนึ่ง ได>กล�าวขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญฯ และผู>เข>าร�วมประชุม
ทุกท�าน และกล�าวปCดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
 
 
 

 


