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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบจําแนกตําแหน่งและประเภทตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๐๒ (๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
ความในหมวด ๒ การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๒ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๔) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
“ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้การรับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น
ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
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หมวด ๑
องค์กรบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการเป็น องค์กรกลางบริหารงานบุค คล มีอํ านาจหน้าที่ ดั งต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๒) ให้ ความเห็ นชอบโครงสร้ างการแบ่ง ส่ว นราชการภายใน และกรอบอั ต รากํา ลั งของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) ออกกฎ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือประกาศตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
(๔) กําหนดนโยบายและออกระเบีย บที่ เกี่ย วกับทุน เล่าเรีย นหลวง ทุน ของรัฐ บาล และ
ทุนของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
(๕) พิจารณาการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ของข้าราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามข้อ ๓๗ (๒)
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานอื่น ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการได้
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกโดยย่อว่า “ก.ตง.”
ประกอบด้วย กรรมการคนหนึ่งที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นประธาน ก.ตง. และกรรมการอีกคนหนึ่ง
ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน ก.ตง. และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. จํานวนสี่คน
ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การ
ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ด้านละหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว และจะต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๑๐
หรือตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ หรือตําแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
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ให้ผู้ว่าการทําหน้าที่เป็น กรรมการและเลขานุการ ก.ตง. โดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการ
สํา นัก บริห ารทรัพ ยากรบุค คลเป็น ผู้ ช่ว ยเลขานุ การโดยตํา แหน่ ง โดยผู้ ว่ าการอาจเสนอให้ แ ต่ง ตั้ ง
ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจํานวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ตามข้อ ๘ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
(๑) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) เป็น หรือ เคยเป็ น ผู้ ดํารงตํ าแหน่ง ของพรรคการเมือ งในระยะเวลา ๑ ปี ก่ อนได้รั บ
การเสนอชื่อ
(๓) เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ ต้ องรับ โทษจํา คุก โดยคํา พิพ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้้ จํา คุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๑๐ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ว่าการแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ
พร้อมทั้งผลงานโดยย่อของบุคคลผู้นั้นไปยังผู้ว่าการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด ทั้งนี้จะต้องมี
การเสนอรายชื่อในแต่ละด้านอย่างน้อยด้านละสองคน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม ข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอรายชื่อ
ของตนเองด้วย
(๒) ให้สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
แยกเป็นด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุผลงานโดยย่อของแต่่ละคนไว้ด้วย ในกรณีที่บุคคลใดได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่าหนึ่งด้าน ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้นไว้ทุกด้าน
(๓) ให้ผู้ว่าการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน
จากบัญชีรายชื่อของผู้สมควรได้รับเลือกตาม (๒) ด้วยวิธีลงคะแนนลับ และให้จัดลําดับบุคคลที่สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน กรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อในด้านเดียวกันได้รับคะแนน
เท่ากันอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินหนึ่งคน ให้ประธานกรรมการจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก
เมื่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการมี ม ติเ ลื อกผู้ ท รงคุณ วุ ฒิเ รี ย งตามลํ าดั บ แล้ ว ให้สํ า นัก บริห าร
ทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับเลือกลําดับแรกของแต่ละด้าน เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานการตรวจเงินแผ่น ดิน และให้นํารายชื่อ
ดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ต่อไป
ข้อ ๑๑ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีเมื่อพ้นวาระแล้ว
อาจได้รับเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระแล้ว ให้กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใน ก.ตง. พ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีม ติ ให้ ออก เนื่อ งจากมี ความประพฤติเ สื่อ มเสีย อย่ า งร้ ายแรง หรื อ
บกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง
(๔) เมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙
ก่อนครบกําหนดตามวาระสามสิบวัน ให้ผู้ว่าการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง.
ขึ้นใหม่เพื่อแทนตําแหน่งที่ว่างลง ถ้าพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตาม (๑) ถึง (๔) ให้ผู้ว่าการจัดให้มี
การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ขึ้นใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งดังกล่าวว่างลง
โดยให้นําวิธีการตามข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ใน ก.ตง. ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ตง. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตาม (๑) ถึง (๔) หากวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิใน ก.ตง. ผู้นั้ น เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อ ยแปดสิบวัน คณะกรรมการจะไม่สรรหา
กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิใ น ก.ตง. คนใหม่ ขึ้ น แทนคนเดิม ก็ไ ด้ แต่ ห ากมีก ารสรรหาก็ ให้ ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ผู้นั้น อยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๒ การประชุ ม ของ ก.ตง. ต้ องมี ก รรมการ ก.ตง. มาประชุ มไม่ น้ อยกว่ ากึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการ ก.ตง. ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ก.ตง. ถ้าประธาน ก.ตง. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ ก.ตง. คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธาน
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการ ก.ตง. ผู้ใด กรรมการ ก.ตง. ผู้นั้น
ไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก โดยประธาน และกรรมการ ก.ตง. คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๓ ให้ ก.ตง. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะ และให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล แก่คณะกรรมการ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล รวมตลอดถึงการให้คําแนะนํา หรือวางแนวทางในการปฏิบัติ
(๒) พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีปลดออกและไล่ออกจากราชการ
ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ตามข้อ ๓๕
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(๓) พิจารณาการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือนของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดินตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามข้อ ๓๗ (๑)
(๔) พิจารณาการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีปลดออกและไล่ออก
จากราชการของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งอื่นที่มิใช่ตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามข้อ ๓๗ (๔)
(๕) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งรองผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามข้อ ๓๘
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบนี้กําหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย
ก.ตง. อาจแต่งตั้งผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานอื่น ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา หรือ
ให้ข้อเสนอแนะแก่ ก.ตง. ได้
ส่วนที่ ๓
คณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“อก.ตง.” เพื่อทําหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือทําการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ประกอบด้ว ย ผู้ว่าการเป็นประธาน อก.ตง. โดยตําแหน่ง และให้
ผู้ว่าการแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งเป็นรองประธาน อก.ตง. และให้มีอนุกรรมการ
ซึ่งประธาน อก.ตง. แต่งตั้งจาก
(๑) ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร หรือตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ เลือกกันเองจํานวนสามคน โดยวิธีการเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ผู้วา่ การกําหนด
(๒) ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงเลือกกันเอง
จํานวนสามคน โดยวิธีการเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกําหนด
(๓) ผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ โดยมี
ผลงานเป็น ที่ประจั กษ์แ ล้ว ทางด้านการบริ หารทรั พ ยากรบุค คล ด้ านการบริห ารและการจัด การ
และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน และจะต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
ระดั บ ๙ หรือตํ าแหน่ง เที ย บเท่า ที่เ รีย กชื่อ อย่า งอื่ น จํา นวนสามคน โดยให้ร องประธาน อก.ตง.
และอนุกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับการแต่งตั้งในแต่ละด้าน ให้ประธาน อก.ตง.
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อก.ตง. โดยให้นําความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับวิธีการสรรหา
อก.ตง. โดยอนุโลม และให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดําเนินการสรรหา
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ให้สํานักบริหารทรัพ ยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็น อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อก.ตง. ในแต่ละด้าน โดยให้ปิด ไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๑๕ ให้นําความในข้อ ๙ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อก.ตง.
โดยอนุโลม
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อก.ตง.
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
ให้นําความในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของ อก.ตง. โดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ให้ อก.ตง. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดอัตรากําลัง
(๒) รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ
สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสําหรับข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
(๓) เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการบริ ห ารงานบุ ค คลแก่
คณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล รวมตลอดถึงการให้คําแนะนําหรือวางแนวทาง
ในการปฏิบัติ
(๔) พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีปลดออก และไล่ออกจากราชการ
ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในตําแหน่งอื่นซึ่งมิใช่ตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามข้อ ๓๕
(๕) พิจารณาการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือนของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งอื่นซึ่งมิใช่ตําแหน่งรองผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามข้อ ๓๗ (๓)
(๖) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตําแหน่งอื่นซึ่งมิใช่
ตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามข้อ ๓๘
(๗) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบนี้กําหนดหรือคณะกรรมการ หรือ ก.ตง. มอบหมาย
หมวด ๒
การบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๗ การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การโอน การย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การพ้น จากตําแหน่ง การเลื่อนเงิน เดือน ค่าตอบแทนพิเศษ
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การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและ
การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษสําหรับข้าราชการ การจัดทําและรักษา
ทะเบียนประวัติ และควบคุมการเกษีย ณอายุของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน แผ่นดินให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ การใดซึ่งมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบอื่นที่ออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบีย บนี้ และให้
บรรดาอํานาจหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นอํานาจหน้าที่ในตําแหน่งของบุคคล และคณะบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) อํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี และ ก.พ. เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๒) อํานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.ตง.
(๓) อํานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กรม เป็นอํานาจหน้าที่ของ อก.ตง.
(๔) อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
(๕) อํานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงและอธิบดี เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการ
ข้อ ๑๘ วัน เวลาทํ า งาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี วั น หยุด ราชการประจํ า ปี และ
การลาหยุดราชการของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
และมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้มีอํานาจ และอํานาจในการพิจารณาหรืออนุญาต ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทํา และการรักษาทะเบียน
ประวัติข องคณะกรรมการและผู้ว่าการ ตลอดจนการจัด ทํา การรักษาทะเบียนประวัติ และควบคุม
การเกษียณอายุราชการของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๒๐ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
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(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๔) ไม่ เป็ น ผู้อ ยู่ ในระหว่ างถูก สั่ งพั ก ราชการหรื อ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการ
ไว้ก่อนตามระเบียบนี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๕) ไม่เป็นผู้มีค วามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น ที่
รังเกียจของสังคม
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ส่วนที่ ๒
ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) บริหารระดับต้น ได้แก่ ตําแหน่งที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น
(ข) บริหารระดับสูง ได้แ ก่ ตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่น ดิน และตําแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) อํานวยการระดับต้น ได้แก่ ตําแหน่งที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น
(ข) อํา นวยการระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ตํ าแหน่ง ผู้ อํา นวยการสํ า นัก ผู้ อํ า นวยการสถาบั น
หรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหารตําแหน่งประเภท
อํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
ส่วนที่ ๓
การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้อ ๒๒ ตําแหน่งข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมีในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด
และเป็นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ตง. กําหนด โดยต้องคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิท ธิผล และไม่ซ้ําซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ก.ตง. กําหนด
และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามข้อ ๒๓
ข้อ ๒๓ ให้ ก.ตง. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยจําแนกตําแหน่งประเภทและสายงาน
ตามลักษณะงาน และจัด ตําแหน่ง ในประเภทเดีย วกันและสายงานเดีย วกันที่คุณภาพของงานเท่ากัน
โดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกํา หนดตํ า แหน่ง ให้ ร ะบุ ชื่อ ตํา แหน่ ง ในสายงาน หน้ า ที่ค วามรั บ ผิด ชอบหลั ก
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ด้วย
ข้อ ๒๔ การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ.
และระเบียบอื่นที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ตําแหน่งข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งใด ที่มิใช่ตําแหน่งที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบข้าราชการพลเรือน จะมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๔
การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง
การย้าย การโอน และการเปลี่ยนสายงาน
ข้อ ๒๕ การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ได้ในตําแหน่งนั้น
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบแข่งขันและการคัด เลือกตามวรรคหนึ่งให้นํา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด มาใช้บังคับ โดยอนุโลม เว้น แต่คณะกรรมการ
จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งใด
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น คณะกรรมการอาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการสํานักงาน
การตรวจเงิน แผ่น ดิน ที่มีคุณ สมบัติต่างไปจากคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งก็ได้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ใ ดเป็ น
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ให้ ห มายถึ ง ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ที่
คณะกรรมการรับรอง
ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่น ดิน ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี
โดยให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ
จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๘ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน แผ่นดินและ
การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองผู้ ว่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ เที ย บเท่ า
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่น ให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ ๒๙ การย้าย การโอน การเปลี่ยนสายงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๕
วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
ข้อ ๓๐ ข้าราชการต้องรักษาวินัยตามระเบียบโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย จักต้องรับโทษทางวินัย
ข้อ ๓๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริม และดูแลระมัดระวังให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามวินัย และถ้ารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ต้องดําเนินการทางวินัยทันที
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้น
กระทําผิดวินัย
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ข้อ ๓๒ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ข้อ ๓๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ประธานกรรมการเป็น ผู้แต่งตั้ง
สําหรับข้าราชการในตําแหน่งอื่น ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้ง
การแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้แ ต่งตั้งข้าราชการจํานวนไม่น้อยกว่า
๓ คน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการสอบสวนจากข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่าหรือเทียบเท่าได้
ไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่กรณีผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไป
อาจแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งก็ได้ และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วหากภายหลัง
ประธานกรรมการสอบสวนดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ต่ํ า กว่ า หรื อ เที ย บเท่ า ได้ ต่ํ า กว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหา
ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบสวน
(๒) กรรมการสอบสวนอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน จากข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คนหนึ่ง เป็นกรรมการสอบสวนและเลขานุการ และอาจให้มีข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้ได้รับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัย
อย่างน้อย ๑ คน
ข้อ ๓๔ กรณีข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป กระทําผิดวินัย เมื่อประธานกรรมการได้ดําเนินการทางวินัยตามระเบียบนี้ หรือได้
ดําเนิน การสอบสวนข้าราชการผู้ใดแล้วเห็นว่ากรณีเป็น ความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ให้ประธานกรรมการ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน
จะนํามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทํา
ความผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ในกรณีกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและเป็นความผิด
ครั้งแรกถ้าประธานกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้และว่ากล่าวตักเตือนหรือทําทัณฑ์บน
เป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้
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กรณีข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งอื่นซึ่งมิใช่ตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป กระทําผิดวินัย เมื่อผู้ว่าการได้ดําเนินการทางวินัยตามระเบียบนี้ หรือได้ดําเนินการ
สอบสวนข้าราชการผู้ใดแล้วเห็น ว่ากรณีเป็น ความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ให้ผู้ว่าการสั่งลงโทษภาคทัณ ฑ์
ตัด เงินเดือน หรือลดเงินเดือนให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบ
การพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําความผิดวินัยเล็กน้อย
หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ในกรณีกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้ว่าการเห็นว่า
มีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้และว่ากล่าวตักเตือนหรือทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๓๕ กรณีข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใส
ในการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เมื่อประธานกรรมการเห็นด้วยกับความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยเห็น ว่าข้าราชการผู้นั้น กระทําความผิด วินัย อย่างร้ายแรง
ให้ประธานกรรมการเสนอเรื่องให้ ก.ตง. เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ ก.ตง. เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใดให้ประธานกรรมการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น
กรณีข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งอื่นซึ่งมิใช่ตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใส
ในการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น เมื่ อ ผู้ ว่ า การเห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยเห็น ว่าข้าราชการผู้นั้น กระทําความผิด วินัย อย่างร้ายแรง
ให้ผู้ว่าการเสนอเรื่องให้ อก.ตง. เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ อก.ตง. เห็น ว่าการดําเนิน การดังกล่าว
เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใดให้ผู้ว่าการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ข้อ ๓๖ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย หรือการดําเนิน การ
ทางวินัยข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ สําหรับในตําแหน่งอื่นให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการ
ข้อ ๓๗ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดถูกสั่ง ลงโทษตามระเบียบนี้ ให้ผู้นั้น
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง ดังนี้
(๑) การอุทธรณ์คําสั่งของประธานกรรมการซึ่งสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง กรณีภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน ให้ยื่น อุท ธรณ์เป็น หนังสือต่อประธานกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการพิจารณา
คําอุท ธรณ์และแจ้งผู้อุท ธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ประธานกรรมการ
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เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ก็ให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งตามความเห็นภายในระยะเวลาสามสิบวัน ทั้งนี้หากไม่เห็นด้วยกับ
คําอุท ธรณ์ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่ว น ก็ให้ร ายงานความเห็น พร้อมกั บเหตุผลไปยัง ก.ตง. ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว และให้ ก.ตง. วินิจฉัยคําอุทธรณ์ให้แ ล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วัน ที่ ก.ตง.
ได้รับรายงาน
(๒) การอุทธรณ์คําสั่งของประธานกรรมการซึ่งสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง กรณีปลดออกหรือไล่ออก
ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ ก.ตง. โดยให้ ก.ตง. พิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ ก.ตง. เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ก็ให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งตามความเห็น
ภายในระยะเวลาสามสิบวัน ทั้งนี้หากไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมกับเหตุผลไปยังคณะกรรมการภายในระยะเวลาดังกล่าว และให้คณะกรรมการวินิจฉัยคําอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับรายงาน
(๓) การอุทธรณ์คําสั่งของผู้ว่าการซึ่งสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง กรณีภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน ให้ยื่น อุท ธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ว่าการ โดยให้ผู้ว่าการพิจารณาคําอุท ธรณ์และแจ้ง
ผู้ อุ ท ธรณ์ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อุ ท ธรณ์ ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า การเห็ น ด้ ว ยกั บ คํ า อุ ท ธรณ์
ก็ให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งตามความเห็นภายในระยะเวลาสามสิบวัน ทั้งนี้หากไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้รายงานความเห็นพร้อมกับเหตุผลไปยัง อก.ตง. ภายในระยะเวลาดังกล่าว
และให้ อก.ตง. วินิจฉัยคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ อก.ตง. ได้รับรายงาน
(๔) การอุทธรณ์คําสั่งของผู้ว่าการซึ่งสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง กรณีปลดออก หรือไล่ออก
ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ อก.ตง. โดยให้ อก.ตง. พิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ อก.ตง. เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ก็ให้เปลี่ยนแปลงคําสั่ง
ตามความเห็นภายในระยะเวลาสามสิบวัน ทั้งนี้หากไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ให้รายงานความเห็นพร้อมกับเหตุผลไปยัง ก.ตง. ภายในระยะเวลาดังกล่าว และให้ ก.ตง. วินิจฉัย
คําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.ตง. ได้รับรายงาน
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ หรือ ก.ตง. หรือ อก.ตง. แล้วแต่กรณี
จะพิจารณาลงโทษเกินกว่าคําสั่งลงโทษของผู้มีอํานาจออกคําสั่งซึ่งได้เปลี่ย นแปลงคําสั่งไปแล้วไม่ได้
และเมื่อคณะกรรมการ หรือ ก.ตง. หรือ อก.ตง. แล้วแต่กรณี มีมติเป็นประการใด ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้วา่ การซึ่งมีอํานาจออกคําสั่ง สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้ว ยกับคําวินิจฉัยอุท ธรณ์ข อง คณะกรรมการ หรือ ก.ตง. หรือ
อก.ตง. แล้ว แต่ก รณี ให้ฟ ้อ งคดีต่อ ศาลปกครองภายในเก้า สิบ วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้รับ คํา วิน ิจ ฉัย
ของคณะกรรมการหรือ ก.ตง. หรือ อก.ตง. แล้วแต่กรณี
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หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ในกรณีที่ยังมิได้มีการกําหนด
ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในเรื่องอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๘ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ในกรณีเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในตําแหน่ง
รองผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่นดินหรือเทีย บเท่าขึ้นไป ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ตง. หรือในกรณีเป็น
ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในตําแหน่งอื่น ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อก.ตง. แล้วแต่กรณี
โดยให้ร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องทุกข์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ และต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๓๗
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการร้องทุกข์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ในกรณีที่มิได้กําหนด
ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในเรื่องร้องทุกข์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๖
การออกจากราชการ
ข้อ ๓๙ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินออกจากราชการ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้ออก
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
ข้อ ๔๐ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่น
หนั ง สื อ ขอลาออกต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เว้ น แต่ ข้ า ราชการในตํ า แหน่ ง รองผู้ ว่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ยื่นต่อประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๑ อํ า นาจในการสั่ ง ให้ อ อก ปลดออก ไล่ อ อก หรื อ อนุ ญ าตให้ อ อกจากราชการ
ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ออก ปลดออก ไล่ออก หรืออนุญาตให้ออกจากราชการ
ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่าขึ้นไป
พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการ เว้นแต่กรณีพ้น จากตําแหน่งเพราะความตายหรือพ้นจาก
ตําแหน่งตาม (๑)
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(๓) ให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ออก ปลดออก ไล่ออก หรืออนุญาตให้ออกจากราชการ
ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในตําแหน่งอื่นซึ่งมิใช่ตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หมวด ๓
การบริหารราชการภายใน
ส่วนที่ ๑
การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตําแหน่ง
ข้อ ๔๒ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ว่ า การ หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้
ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ผู้ว่าการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลําดับ แต่หากผู้ว่าการมิได้มีคําสั่ง
แต่งตั้งไว้ ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอาวุโสสูงสุดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
แต่หากรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่มีอาวุโสลําดับถัดลงมาเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลําดับ
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจเงิน แผ่น ดินภาคตําแหน่งใด หรือมีแ ต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่า
ผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่หากผู้ว่าการมิได้มีคําสั่งแต่งตั้งไว้ ให้ผู้อํานวยการสํานัก
ตรวจสอบพิ เ ศษภาคนั้ น เป็ น ผู้ รัก ษาราชการแทน ในกรณี ไม่ มี ผู้ ดํ ารงตํ า แหน่ ง ผู้ อํา นวยการสํ า นั ก
ตรวจสอบพิเศษภาค หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ที่ตั้งภาคนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้อํานวยการสถาบัน หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตําแหน่งเทียบได้
ไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกลุ่มเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่หากผู้ว่าการมิได้มีคําสั่งแต่งตั้งไว้ ให้ผู้อํานวยการกลุ่ม
ที่มีอาวุโสสูงสุด ในสํานักนั้นเป็น ผู้รักษาราชการแทน แต่หากผู้อํานวยการกลุ่มที่มีอาวุโสสูงสุด ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ให้ผู้อํานวยการกลุ่มที่มีอาวุโสลําดับถัดลงมาเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลําดับ
ข้อ ๔๕ ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่มีคําสั่งแต่งตั้ง
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นกรรมการคณะทํางาน หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน
ทําหน้าที่เป็นกรรมการคณะทํางาน หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้น มอบหมาย หรือ
มอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบตั ิราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอํานาจ
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ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ ตําแหน่ง ข้าราชการสํ านัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิน ว่างลง หรื อผู้ดํ ารง
ตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และเป็น กรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ ให้ผู้ว่าการมี
อํานาจสั่งให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มี
คําสั่ง แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น เป็น กรรมการ คณะทํางาน หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ก็ให้
ผู้รักษาการในตําแหน่งทํ าหน้าที่ กรรมการ คณะทํางาน หรื อมีอํา นาจหน้าที่อย่ างนั้น ในระหว่างที่
รักษาการในตําแหน่งแล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
การปฏิบัติราชการแทน
ข้อ ๔๗ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น
ที่ผู้ดํ ารงตํา แหน่ งใดจะพึง ปฏิบั ติห รือดํ าเนิ นการตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อบั งคับ ประกาศ
หรือคําสั่งใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น มิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจ
ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น หรื อ มิ ไ ด้ ห้า มเรื่ อ งการมอบอํ า นาจไว้ ผู้ ว่ า การอาจมอบอํา นาจโดยทํา เป็ น หนั ง สื อ
ให้ร องผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่น ดิน หรือตําแหน่งอื่นที่เทีย บได้ไม่ต่ํากว่ารองผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่น ดิน
หรือผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้อํานวยการสถาบัน เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้
ข้อ ๔๘ การรักษาราชการแทน หรือการปฏิบัติราชการแทน ที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาใช้บังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๙ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกระเบียบ ข้อกําหนด หรือประกาศอื่นใดตามความใน
ระเบี ย บนี้ ให้ นํ า กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ ข้ อกํ า หนดใด ๆ ก่ อ นที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
มาใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการนั้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีร ะเบียบ ประกาศ
หรือข้อกําหนดอื่นใดที่ออกตามความในระเบียบนี้
การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการหรือเคยดําเนินการได้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดําเนินการได้ต่อไปจนกว่าจะสามารถ
ดําเนินการได้ตามระเบียบนี้ และให้มีผลใช้ได้ตามระเบียบนี้ กรณีไม่สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบนี้
และไม่อาจนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ การจะดําเนินการต่อไป
ในเรื่องนั้นเป็นประการใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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บรรดาระเบีย บ ประกาศ หรือข้อกํา หนดใด ๆ ที่กํ าหนดเกี่ย วกับ ก.ตง. ตามระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน ว่าด้ว ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม
ให้หมายถึงคณะกรรมการ
ข้อ ๕๐ ให้ดําเนิน การจัด ให้มีการเลือก ก.ตง. และ อก.ตง. ชุด ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ระเบีย บนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ให้ ก.ตง. และ อก.ตง. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ก.ตง. และ อก.ตง. ชุดใหม่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิใน ก.ตง. ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง
หากยังมิได้มีการสรรหาคณะกรรมการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ให้ผู้ใช้อํานาจหน้าที่แทนประธานกรรมการ แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับการสรรหาจากมติที่ประชุม
ของผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่น ดิน และตําแหน่งที่เรีย กชื่ออย่างอื่นซึ่งเทีย บเท่าขึ้น ไป
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ในแต่ละด้าน โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๙ และต้องให้ความยินยอมในการแต่งตั้งด้วย
ในการดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ตามวรรคสอง จะดําเนินการเช่นใด
หรือวิธีใดให้เป็น ไปตามมติที่ประชุมของผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่น ดิน และตําแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าขึ้นไป
ภายหลังจากมีการสรรหาคณะกรรมการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ตามข้อ ๑๐
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง.
ตามวรรคสามมีวาระการดํารงตําแหน่งยังไม่ครบหนึ่งปี ก็ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ตามวรรคสาม
ดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระการดํารงตําแหน่งหนึ่งปี คณะกรรมการจึงค่อยเริ่มดําเนินการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ตง. ตามข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
ข้อ ๕๑ การเข้าสู่ตําแหน่งใหม่ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในแต่ละตําแหน่ง
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ และผลประโยชน์อื่นใด
ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมี หรือได้รับอยู่แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
เพื่อประโยชน์ในการนับอายุราชการของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการเลื่อนตําแหน่ง
หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิอันเกิดจากตําแหน่ง หรือในการอื่นใด ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนตําแหน่งใหม่
ตามระเบียบนี้ การนับอายุราชการในแต่ละตําแหน่งให้ถือว่าได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่
ตามระเบียบนี้นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิม ในแต่ละตําแหน่งก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับ ซึ่งเทียบเท่าได้กับตําแหน่งใหม่ในแต่ละตําแหน่งซึ่งกําหนดไว้ในระเบียบนี้
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กรณีตําแหน่งเดิมหลายตําแหน่งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ถูกกําหนดเป็นตําแหน่งระดับเดียวกัน
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เพื่อประโยชน์ในการนับอายุราชการของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามวรรคสอง ในการนับอายุราชการของตําแหน่งใหม่ ให้ถือว่าได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่
ตามระเบีย บนี้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมในระดับต่ําสุดก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ถูกกําหนดเป็นตําแหน่งระดับเดียวกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ใช้อํานาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

