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หน้าทีแ่ ละอานาจของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
1. หน้า ที่ และอานาจของคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายอื่น
ในการกํ าหนดหลั กเกณฑ์ มาตรฐานตาม (๒) ให้ คณะกรรมการรับฟั งความคิ ดเห็ นของหน่ว ย
รับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
มาตรา ๓๒ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจออก ระเบียบ
ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๓)
(๒) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยผู้ประเมินอิสระ
(๓) การจัดเก็บค่าธรรมเนยมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
(๔) การอื่ นใดอั น จํ าเป็ น ต่ อการดํ าเนิ นงานของผู้ ว่ าการหรื อสํ านั กงาน หรื อการทํ าให้ บุ คคล
ดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การออกระเบียบตาม (๑) จะกําหนดให้ผู้ว่าการต้องจัดทํารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสรุป
เป็นรายไตรมาสก็ได้
มาตรา ๖๐ ในการกํากับดูแลสํ านักงาน ให้ คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการ
ดังกล่าว
(๒) การกําหนดตําแหน่ ง การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง และการเทียบตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่น ของเจ้าหน้าที่
(๓) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัย การร้อง
ทุกข์ และการอื่นที่จําเป็นในการบริหารงานบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่
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(๔) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสํานักงาน รวมตลอดทั้งอัตรา เงินเดือน
เงินเพิ่ม และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างของสํานักงาน
(๕) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน รวมตลอดทั้งค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
(๖) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักงาน
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน
(๘) การกํ าหนดเครื่ องแบบและการแต่ งเครื่ องแบบของกรรมการ ผู้ ว่ าการ เจ้ าหน้ าที่ และ
บุคลากรอื่นของสํานักงาน
การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
การกําหนดตาม (๒) และ (๔) ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพและ
ภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย
ในการออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บการบริห ารงานบุ คคลตามวรรคหนึ่ง ให้ คณะกรรมการคํานึ งถึ ง
ความเที่ยงธรรม ขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
แล้ว และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
การดําเนินการตามมาตรานี้ ต้องไม่มีผลเป็นการให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอํานาจในการ
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อนตําแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นกรณีของรองผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่นดิน
หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า คณะกรรมการจะกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก่อนก็ได้
เมื่อ มีก รณีที่ จ ะต้อ งแต่ งตั้ งรองผู้ ว่า การตรวจเงิน แผ่ นดิน หรื อผู้ ดํารงตํ าแหน่ง อื่น ที่เที ยบเท่ า
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
มาตรา ๖๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และ บุคลากร
อื่นของสํานักงาน ทั้งนี้ ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้อง
ได้รับโทษอย่างใด
มาตรา 98 โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตําหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน
(๓) ปรับทางปกครอง
ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษ
มิได้
ในการพิ จ ารณาโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการคํ า นึ ง ถึ ง ความร้ า ยแรง
แห่งพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น
มาตรา 99 ในการพิ จารณาวินิ จฉัยเพื่อลงโทษทางปกครอง ให้ คณะกรรมการใช้ รายงานผล
การตรวจสอบของผู้ ว่ า การเป็ น หลั ก แต่ ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาชี้ แ จงแสดงหลั ก ฐานประกอบ
การพิจารณาด้วย
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2. หน้าที่และอานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม (๓) ในการตรวจเงินแผ่นดิน
สําหรับหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า “หน่วยรับตรวจ” ตามมาตรา ๔ (๗) ให้ตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า “หน่วยรับตรวจ”
ตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) ว่ามีการใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
มาตรา ๕๔ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปีเพื่อให้สํานักงานถือปฏิบัติ และเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
(๒) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปีและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและ
ตามความเป็นจริงหรือไม่
(๔) แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
เพื่อให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือมติ
ของคณะกรรมการ
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) จัดจ้ างและกําหนดค่าจ้ างที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม (๒) (๓) และ (๔) และมาตรา ๗ วรรคสาม รวมถึง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายการกําหนด
แผนการตรวจสอบตาม (๑) ต้องสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ หน่วยรับ
ตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติ ราชการ ให้ผู้ว่าการ
มีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข และควบคุมหรือกํากับ
มิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังคําชี้แจงและเหตุผลหรือ ความจําเป็นของหน่วยรับตรวจ
ประกอบด้วย
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ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ให้ ผู้ ว่ า การแจ้ ง ให้ ผู้ รั บ ตรวจพิ จ ารณาดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก ารชดใช้
ค่าเสี ย หายแก่รั ฐ หรื อหน่ ว ยรั บ ตรวจหรื อดําเนินการทางวินัย แล้ ว แต่กรณี และเมื่อผู้ รับตรวจดําเนินการ
เป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับคําชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือ การปฏิบัติ
ตามจะก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายต่ อ ราชการหรื อ ประชาชน ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ของผู้ ว่ า การที่ จะ เสนอแนะต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ มติคณะรัฐมนตรี หรือ แบบแผนการ
ปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป ในกรณีเช่นนั้น การดําเนินการของหน่วยรับตรวจที่ บกพร่องให้เป็นอันพับไป
เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต
มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือ ผลตอบแทน
ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญ ญา ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ไปยังหน่วยรับ
ตรวจเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผล หรือแจ้งผลการ
ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด
ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ หรือเห็นว่าการดําเนินการ
ไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ
รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ หรือรัฐมนตรี ผู้ รักษาการ
ตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
ในกรณีที่ผู้ว่าการมีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าหน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนี ย ม หรื อรายได้อื่น ใด ผู้ ว่าการมีอํานาจขอให้ ห น่ว ยรับตรวจเปิ ดเผยข้อมู ล โดยรวมที่ได้มาจาก
ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากร ผู้ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ รายได้ อื่ น ใด โดยต้ อ งระบุ ห ลั ก ฐานให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจทราบ
ตามสมควร และให้ ถือว่าการที่ห น่ ว ยรั บ ตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่ าวให้ แก่ผู้ ว่าการเป็นการกระทําที่ช อบ
ด้วยกฎหมาย
อํานาจในการขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคสาม ถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับภาษีอากร
ประเมิน ผู้ว่าการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าการกระทําการแทนก็ได้ แต่จะมอบให้เจ้าหน้าที่อื่นมิได้
ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อํานาจ
ประเมินแทนหน่วยรับตรวจ หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอํานาจประเมิน
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอํานาจบริหาร
จัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย
ให้ผู้ว่ าการมีหนั งสือแจ้งไปยังหน่วยรั บตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการให้ ถูกต้อง โดยให้ หน่ว ย
รับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด
ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรื อ รั ฐ มนตรี ซึ่ ง กฎหมายกํ า หนดให้ มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ หรื อ ควบคุ ม กิ จ การของหน่ ว ยรั บ ตรวจ หรื อ รั ฐ มนตรี
ผู้ รั กษาการตามกฎหมาย เพื่อพิจ ารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป หรือในกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดให้ผู้ว่าการมีอํานาจดําเนินการอย่างใดต่อไป ก็ให้ผู้ว่าการดําเนินการไปตามนั้น

ข้อ O๓

6
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผ ลการตรวจสอบปรากฏหลั กฐานอันควรเชื่อ ได้ว่า มีการกระทําด้ว ย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่า โดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําการหรือ อนุมัติให้
กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ ตรวจจัดทํา
โครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการดังกล่าว ให้ผู้ว่าการ แจ้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการจัดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
แห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
มาตรา 89 ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ต้องตรวจสอบเมื่อการดําเนินการ
เสร็ จ สิ้ น แล้ ว เว้ น แต่ ผู้ ว่ า การจะเห็ น ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า จะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างดําเนินการก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้น ผู้ว่าการต้องแนะนําวิธีดําเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย และในกรณีที่หน่วยรับ ตรวจ
เห็นว่าการดําเนินการที่ผู้ว่าการแนะนํานั้นไม่อาจหรือไม่สมควรดําเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้เป็นหน้าที่
ของผู้ว่าการ หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติ โดยเร็ว เพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายขึ้น เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว ให้หน่วยรับตรวจดําเนินการ ไปตามข้อยุตินั้น
มาตรา ๙๐ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ
ให้ผู้ว่าการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกําหนดไว้หรือไม่ และให้จัดทําข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประเพณี วั ฒ นธรรม สั ง คม และความนิ ย ม
ของท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของประชาชนในด้ า นต่ า ง ๆ โดยให้ รั บ ฟั ง เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น
ของ หน่วยรับตรวจประกอบด้วย
มาตรา ๙๑ ให้ผู้ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมาย ว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือ ตามที่ได้
ตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒)
มาตรา ๙๒ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับ เงินราชการ
ลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่กําหนดใน ลักษณะที่จะ
ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินราชการลับ
มาตรา 93 ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอํานาจ ตรวจสอบ
เงิน และทรั พย์ สิ น อื่น บั ญชี ทะเบี ย น เอกสาร หรือหลั กฐานในการใช้จ่ายและหลั กฐานอื่นที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

ข้อ O๓

7
(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ ถ้อยคํา หรือ
ส่งมอบบั ญชี ทะเบีย น เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่ว ยรับตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไว้ ในครอบครอง
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๔) มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา
ทํา การเพื่อ ตรวจสอบ ค้ น ยึ ด หรื อ อายั ด บั ญชี ทะเบีย น เอกสาร หรื อหลั กฐานอื่ น หรื ออายัด เงิน หรื อ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็น
ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้ง
โดยคํานึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ
มาตรา 95 ในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ
หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ หน่วยรับตรวจ
ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อกํากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้
ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ผู้ว่าการส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป และให้นําความ ในมาตรา
๘๔ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือมี
ลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ ผู้รับตรวจ
พิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป หรือดําเนินการ ทางวินัย
แล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจดําเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ
ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอันสมควร ผู้ว่าการ
จะแจ้งให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้
มาตรา 96 ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ดําเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการกําหนดตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง
หรือมาตรา ๔๕ วรรคสี่ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษ ทางปกครอง
แก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้
ในการเสนอเพื่อให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็ จจริง และพฤติการณ์ที่เป็นเหตุ
อันควรลงโทษทางปกครอง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลงด้วย
มาตรา 97 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและเป็นกรณีที่ไ ม่อาจดําเนินการ ตามมาตรา
95 วรรคสาม หรือมาตรา ๙๖ ให้ ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการให้ล งโทษทางปกครองแก่ ผู้ นั้น โดยให้
นําความในมาตรา 96 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
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3. หน้าที่และอานาจของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๙ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
(๒) อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กรรมการ และผู้ว่าการ
(๓) ดําเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) จั ดให้ มี การฝึ กอบรมและพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจให้ แก่เจ้ าหน้ าที่และบุ คลากรอื่ นของ
สํานักงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วงติง และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ
(๗) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรบตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
(๘) รวบรวมคําสั่ งของผู้ ว่ าการและเจ้ าหน้า ที่ที่มี ถึง หน่ ว ยรับตรวจในส่ ว นที่เกี่ ยวกับ ผลการ
ตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานรวมถึงเผยแพร่
ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ
(๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย
ทั้งนี้ สามารถ Download พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับเต็มได้ที่ https://www.audit.go.th หัวข้อเกี่ยวกับ สตง. และเลือกไปที่ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน-พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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