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คํานํา 
เอกสารวิชาการน้ี จัดทําขึ้นโดยเป็นส่วนหน่ึงของการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรม               

เพ่ือประชาธิปไตย” รุ่นที่ 2 โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เลือก เรื่อง หลักนิติธรรมกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการตรวจเงินแผ่นดินเป็นภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นกลไกในการตรวจสอบโดยมี
เป้าหมาย เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืนของแผ่นดิน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง            
ด้วยความเป็นอิสระ เป็นธรรม และเป็นกลาง ดํารงไว้ซึ่งจุดยืนแห่งวิชาชีพตรวจสอบด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมด้วยความเข้มแข็งตลอดมา ในเอกสารวิชาการน้ี ผู้เข้ารับการอบรมได้
นําเสนอในส่วนสาระสําคัญของหลักนิติธรรม การปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดินตามอํานาจหน้าที่และ
ตัวอย่างผลกการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินบนหลักนิติธรรม พร้อมพิเคราะห์ให้เห็น 
ความเช่ือมโยงของหลักนิติธรรมกับการปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดินและผลสําเร็จของการปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานของหลักนิติธรรม  

ผู้เข้ารับการอบรม หวังว่า เอกสารวิชาการน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาเบ้ืองต้น
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน               
บนหลักนิติธรรม ในโอกาสนี้ขอขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้จัดให้มี
โครงการที่ดี มีประโยชน์และมีคุณค่าเช่นน้ี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เข้ารับการอบรมขออภัยไว้  
ณ ที่น้ีด้วย 
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หลักนิติธรรมกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(The Rule of Law on the State Audit) 

1. หลักนิติธรรม 
1. ความหมาย 
 คําว่า “หลักนิติธรรม” มาจากคําในภาษาอังกฤษว่า “The Rule of Law” ซึ่งเป็นหลักการ

พ้ืนฐานในระบบกฎหมายอังกฤษ สําหรับหลักนิติธรรมในบริบทสังคมไทยมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย 
เช่น 
 “หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมายซึ่งจํากัดอํานาจในทางนิติบัญญัติเพ่ือป้องกันมิให้ใช้อํานาจ             
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือคุ้มครองสทิธิ เสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เป็นไปโดยเสมอภาคกัน
ตามกฎหมาย” 1 
 “หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย การบัญญัติกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมาย              
การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จะต้องไม่ฝ่าฝืนหรือขัดแย้งต่อหลักการพ้ืนฐาน               
แห่งกฎหมาย” 2 
 “หลักการปกครองโดยกฎหมาย เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยชอบทั้งต่อบุคคลและ              
ต่อประโยชน์ส่วนรวม ผู้ใช้อํานาจรัฐจึงมีหน้าที่ต้องปกป้องทั้งผลประโยชน์ของประชาชนและของรัฐ            
ในกรณีที่ผลประโยชน์ขัดกัน รัฐต้องทําให้เกิดดุลยภาพที่เป็นธรรม โดยมีกลไกของกฎหมายที่ดีและ
ดําเนินการอย่างเป็นธรรม” 3 

จากความหมายข้างต้นพอสรุป “หลักนิติธรรม” ในบริบทสังคมไทยได้ว่า ไม่ใช่ “หลักกฎหมาย” 
แต่คือหลัก “ความเป็นธรรมของกฎหมาย” โดยกฎหมายท่ีเป็นธรรมล้วนมีหลักความเป็นธรรมอยู่ใน
กฎหมายน้ันเสมอ 

 2. สาระสําคัญ  
  หลักนิติธรรมมีเน้ือหาสาระที่สําคัญ คือ 
  2.1 กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป 4  
   ในความหมายนี้ คือ กฎหมาย ต้องมุ่งหมายให้ใช้บังคับกับบุคคลทุกคนโดยเสมอภาคกัน 
กฎหมายต้องไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับกรณีใดกรณีหน่ึงหรือกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง รวมทั้ง
กฎหมายที่ใช้บังคับกับคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อาชีพหรือวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึง ซึ่งเป็นการบังคับใช้เป็นการ
ทั่วไปในกลุ่ม  ในสาขาอาชีพหรือวิชาชีพน้ัน ๆ 

 หลักการน้ีมีไว้เพ่ือป้องกันมิให้ผู้มีอํานาจใช้อํานาจทางกฎหมาย มุ่งหมายกลั่นแกล้ง 
หรือลงโทษบุคคลใด บุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงนั่นเอง 

  
2.2 รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจและต้องใช้อํานาจตามท่ีกฎหมายให้ใช้เท่าน้ัน 5 

 องค์กรของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการมีอํานาจก็เพราะ
กฎหมายมอบอํานาจให้ ดังน้ันรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายต้องใช้อํานาจตามท่ีกฎหมายให้ไว้เท่าน้ัน 



2 
 

 
 

จะใช้อํานาจเกินขอบเขตกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ไม่ได้ รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่สามารถใช้อํานาจ
ได้ตามอําเภอใจ การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด การกระทําใด ๆ ที่ไม่มี
กฎหมายรองรับ จึงไม่ชอบและไม่มีผลใช้บังคับ 

2. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสํานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือ “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542”6 ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยรัฐธรรมนูญ    
แห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 7 ได้บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 302 (3) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ 
ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (The State Audit Commission) 
  ได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน8 มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการวางนโยบาย           
การตรวจเงินแผ่นดิน การกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเร่ืองวินัยทางงบประมาณและการคลัง การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา 
การเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกําหนดโทษปรับทางปกครอง 
การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณ และการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด 
  ส่วนที่ 2 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (Auditor General) 
  ได้กําหนดให้ผู้ ว่าการ9 รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน          
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
  ส่วนที่ 3 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (The Office of the Auditor General) 
  ได้กําหนดให้มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน10 เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 2) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ดังต่อไปน้ี 
 
 
 

   1) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืนของ           
หน่วยรับตรวจ หรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอ่ืน 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่ 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้แสดงความเห็นตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย 
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2) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะ
การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริง
หรือไม่ 

3) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

4) ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับแผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการ
จัดทํางบประมาณ 

5) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนของหน่วยรับตรวจ 
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีน้ี          
ให้มีอํานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนที่หน่วยรับตรวจ
จัดเก็บด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ชําระค่าธรรมเนียมหรือ 
เงินอ่ืนใด ให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการ
กระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือ
ทรัพย์สินลงทุนจากกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง 
กรม จากหน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค จากหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น จากรัฐวิสาหกิจ            
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือจากหน่วยงานอื่นของรัฐ การตรวจสอบ
การเงินแผ่นดินให้กระทําได้เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุนหรือเงินหรือ
ทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบน้ัน                
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

6) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา โดยรายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผล
การปฏิบัติงานที่สําคัญในทุกด้านเว้นแต่ในเรื่องหรือข้อที่ตรวจพบนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยการ
ปรึกษากับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับ หรือมีกฎหมายห้ามมิให้ 

 
เปิดเผย ซึ่งรายงานดังกล่าวเม่ือผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีแล้ว
ให้เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและต่อสาธารณชนได้ 

3. การปฏิบัติงานตรวจเงินแผ่นดิน 
การตรวจสอบ11 ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น 

หมายถึง การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศอันเน่ืองจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ12 ทั้งน้ี ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับตรวจมีอํานาจหรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้
ประโยชน์ ทั้งน้ี เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ           
แบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและ             
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เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอ่ืนอันจําเป็นแก่การตรวจสอบ
ดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กําหนดเป็นลักษณะงานตรวจสอบดังน้ี 
  1) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 
   เป็นการตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นว่าการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สินอ่ืนของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงิน เพ่ือแสดงความเห็นว่า 
งบการเงิน ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามหลักการของ
กระทรวงการคลังและหลักการบัญชีที่หน่วยรับตรวจน้ันใช้ หรือไม่ เพียงใด 
  2) การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ (Revenue Audit) 
   เป็นการตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
เพ่ือแสดงความเห็นว่า การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนของหน่วยรับตรวจเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เพียงใด 
  3) การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง (Procurement Audit) 
   เป็นการตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายและมีผล
คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด 
  4) การตรวจสอบสืบสวน (Investigative Audit)) 
   เป็นการตรวจสอบกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าอาจมีการทุจริตหรือปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ข้อมูลจากการตรวจสอบลักษณะอ่ืน หรือ
จากการร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ และที่เป็นข่าวจากสื่อมวลชน 
 
  5) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit)  
   เป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ เพ่ือแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผล
คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด 
  6) การตรวจสอบลักษณะอ่ืน (Other Audit) 
   เป็นการตรวจสอบซึ่งไม่เข้าลักษณะการตรวจสอบ 5 ลักษณะงานข้างต้น เช่น การตรวจสอบเงิน
อุดหนุน การตรวจสอบเชิงป้องปราม เป็นต้น 
  สําหรับหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ      
ที่ถูกกําหนดให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ได้แก่ 
  1. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม 
  2. หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
  3. หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
  4. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  5. หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  6. หน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับ
ตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
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  7. หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง ได้บัญญัติว่า 
“การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” และหมวดที่ 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (6) ได้บัญญัติว่า รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินโดย (6) “ดําเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่หลักนิติธรรมถูกกําหนดไว้ในกฎหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม และมีผลโดยปริยายให้ทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญและปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจที่มี
ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม อย่างไรก็ดีถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550           
ได้บัญญัติหลักนิติธรรมไว้เป็นครั้งแรก แต่ในส่วนของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ก่อต้ังขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2458 น้ัน ได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม หลักความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการใช้อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ไว้ 
 
 
เท่าน้ัน ซึ่งการปฏิบัติงานตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอดคล้องและเป็นไปตามหลักนิติ
ธรรม ดังเช่น 

1. การใช้อํานาจหน้าที่เลือกตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  
ในการเลือกตรวจสอบหน่วยรับตรวจ งาน โครงการ กิจกรรมของหน่วยรับตรวจ สํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความสําคัญทุกหน่วยรับตรวจโดยเท่าเทียมกัน ปราศจากความลําเอียง ยึดหลัก
ความเสมอภาคกับทุกหน่วยรับตรวจ ไม่ให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยใดหน่วยหน่ึง หรือปฏิบัติแก่หน่วยหน่ึงหรือ
บุคคลหนึ่งแตกต่างกับอีกหน่วยหน่ึงหรือบุคคลหนึ่ง 
   เน่ืองจากหน่วยรับตรวจ งาน โครงการ กิจกรรมของหน่วยรับตรวจแต่ละหน่วย               
มีปริมาณมาก ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีขนาดและระดับความสําคัญที่แตกต่างกัน 
ในทางปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องมีการกําหนดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน             
เป็นผู้วาง ทั้งน้ีหน่วยรับตรวจ งาน โครงการ กิจกรรมของหน่วยรับตรวจ จะถูกกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีแต่ละปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกรอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจํากัด มีความคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  การปฏิบัติของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการเลือกหน่วยรับตรวจ งาน โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยไม่เลือกว่า หน่วยรับตรวจน้ันเป็นหน่วยใด มีใครเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน อยู่ในกํากับดูแลของรัฐมนตรีท่านใด หรืองาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ น้ัน หน่วยงานใด
รับผิดชอบ ใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ และเป็นงานโครงการภายใต้นโยบายของ
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รัฐบาลสมัยใด การปฏิบัติดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักนิติธรรมในส่วนที่มีการใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับ        
ทุกหน่วยรับตรวจ หรืองาน โครงการ กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน ฯ  

  2. การใช้อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   ในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกลักษณะงานไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบด้านการเงิน            
การดําเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 13 
เป็นกรอบมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานและการประพฤติ ปฏิบัติตน ของข้าราชการและลูกจ้างของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกคน ไม่ว่าจะปฏิบัติงานตรวจสอบในลักษณะใดก็ตาม นอกจากน้ี             
ในการปฏิบัติงานในแต่ละลักษณะงานยังต้องมีมาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบในลักษณะน้ัน ๆ               
มากํากับอีกเป็นช้ัน ๆ ไป เช่น การตรวจสอบงบการเงินของหน่วยรับตรวจประเภทรัฐวิสาหกิจ   
 
ผู้ตรวจสอบต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้กําหนด หรือถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชน 
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท          
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชีซึ่งก็คือ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดด้วยเช่นกัน 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าจะตรวจสอบลักษณะงาน
ใดก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้อํานาจได้ตามอําเภอใจ การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 เท่าน้ัน           
การปฏิบัติงานตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงเป็นไปตามหลักนิติธรรม ที่มุ่งเน้น
คุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพของผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  

4. ตัวอย่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินบนหลักนิติธรรม 
   การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล 
   สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลปัจจุบัน          
ตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าวด้วยวิธีการรับจํานําข้าวเปลือก ซึ่งเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีการผลิต 
2554/55 จนถึงปีการผลิต 2556/57 รวม 5 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือดําเนินโครงการต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท 
   ตลอดระยะเวลาการตรวจสอบได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นระยะๆ รวมทั้งหมด 5 
ฉบับ โดยฉบับแรกได้มีหนังสือเมื่อเริ่มต้นการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 
เสนอแนะให้รัฐบาลนําไปปรับใช้ในการดําเนินโครงการ 2 ระดับ ดังน้ี 
  1. ระดับนโยบาย 
     ใ ห้รัฐบาลมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  (กขช . )  และ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) พิจารณาดําเนินการทบทวนนโยบาย
ข้าวรวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกที่ได้ดําเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ือนําไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข



7 
 

 
 

แนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน   
ในทุกขั้นตอนโดย 
    1) ทบทวนข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงระหว่างโรงสีที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้อง 
 
 
    2) ให้ความสําคัญในการจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการรวมถึงระบบ
การสอบทานข้อมูล 
    3) ใ ห้ มี ก ระบวนการ ติดตาม  ประ เมิ นผลการป ฏิ บั ติ ง านตาม โคร งการ              
อย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับที่เป็นภาพรวมของโครงการทั้งประเทศ                  
การพิจารณากําหนดนโยบายรับจํานําข้าว เง่ือนไข รายละเอียดวิธีปฏิบัติของโครงการ ให้นํารายละเอียด
ข้อมูล ประเด็นปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต 2548/49 และ 2549/50 ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาประกอบการพิจารณา          
อย่างรัดกุมในทุกขั้นตอน 
    4) ให้สํารวจและรายงานผลปริมาณข้าวเปลือกหรือข้าวสารที่อาจมีการเก็บหรือยังคง
ค้างอยู่ในคลังสินค้าทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน เพ่ือป้องกันปัญหาความไม่โปร่งใส หรือเพ่ือจัดการคลังสินค้า
เพ่ือรองรับข้าวจากโครงการใหม่ต่อไป 
    5) ให้เตรียมแผนงานเก่ียวกับการระบายข้าวจากการรับจํานําโดยเร็ว ไม่ให้มีข้าว
ค้างสต๊อกนานเกินไปและแผนการเก็บรักษาดูแลข้าวที่เก็บในคลังสินค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม ข้าวไม่เกิด
ความเสียหายดังเช่นที่ผ่านมา 
   2. ระดับหน่วยปฏิบัติ 
    ได้กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับโครงการ ได้แก่ กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส) ดําเนินการในส่วนต่าง ๆ              
ที่เ ก่ียวข้องกับโครงการ เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างรัดกุม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    นอกจากน้ียังได้เสนอ จุดแข็ง จุดอ่อนของการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก
ของปีการผลิต 2548/49 และ 2549/50 ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้รัฐบาลชุดปัจจุบันได้นําไปพิจารณาปรับใช้ในการบริหารจัดการโครงการด้วย 
    หลังจากน้ัน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและติดตามการดําเนิน
โครงการและมีหนังสือถึงรัฐบาลเป็นระยะๆ โดยล่าสุดได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2557 และวันที่ 31 มกราคม 2557 2 ฉบับ แจ้งข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบ โดยช้ีให้เห็นถึง
ข้อบกพร่อง ดังน้ี 
    1. การดําเนินงานโครงการมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในทุกขั้นตอนต้ังแต่การข้ึนทะเบียน
เกษตรกรจนถึงการระบายข้าว ซึ่งเป็นช่องทางนําไปสู่การสวมสิทธ์ิการจํานําและการทุจริตในโครงการ 
 
 



8 
 

 
 

 
    2. ผลกระทบจากการดําเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเกษตรกร ความเสี่ยงต่อระบบการคลังของประเทศ และไม่เกิดการพัฒนาการผลิตข้าวอย่าง            
ย่ังยืนเน่ืองจาก 
     2.1  การดําเนินโครงการมีผลขาดทุนจํานวนสูงมาก จากรายงานผลการปิดบัญชี
โครงการรับจํานําผลิตผลทางการเกษตรของรัฐบาลโดยอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลอืกตามนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2555/56  (ครั้งที่ 1) พบว่า สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีผลขาดทุนจํานวน 3 แสนกว่าล้านบาท 
และมีผลขาดทุนสูงกว่ายอดการปิดบัญชีสิ้นสุวันที่ 31 มกราคม 2556 (ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 2 แสน           
กว่าล้านบาท) จํานวนมากถึง 1 แสนกว่าล้านบาท ช้ี ใ ห้ เห็นแนวโน้มผลขาดทุนสูงขึ้น ทั้ ง น้ี                    
หากดําเนินการระบายข้าวคงเหลือในคลังสินค้ากลางได้ตํ่ากว่ามูลค่าทางบัญชี และล่าช้าจะส่งผลให้ข้าว
เสื่อมคุณภาพและมีมูลค่าลดลง รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเก็บรักษาไว้ 
เช่น ค่าเช่าคลังสินค้ากลาง ค่าใช้จ่ายรมยารักษาคุณภาพข้าว ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตามรายงาน
ผลการปิดบัญชีโครงการต้ังแต่ปีการผลิต 2554/55 จนถึงปีการผลิต 2555/56 (ครั้งที่ 1) มีปริมาณข้าวสาร
คงเหลือในคลังสินค้ากลางรวมจํานวน 13 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้โครงการมีผลขาดทุนเป็นจํานวนมาก  
     2.2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร          
ที่นําใบประทวนสินค้ามาจํานําโครงการล่าช้าเพราะมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ เน่ืองจากรัฐบาล
ระบายข้าวล่าช้ามาก โดยพิจารณาจากผลการดําเนินการระบายข้าวตามแผนการระบายข้าว                  
ตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/55 และ 2555/56 เพียงวันที่ 30 กันยายน 2556 
พบว่า สามารถระบายข้าวได้ คิดเป็นร้อยละ 58.24 ของแผนการระบายข้าว หากรัฐบาลยังไม่สามารถ
ระบายข้าวเพ่ือนําเงินมาใช้หมุนเวียนในโครงการ อาจจะต้องกู้เงินเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้หน้ีสาธารณะของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการคลังของประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบและ      
ความเสียหายต่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากการจํานําข้าว 
     2.3 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับประโยชน์จากโครงการรับจํานําข้าวเปลือก            
ทุกเมล็ด ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ํารวยและฐานะปานกลาง ทั้งที่การดําเนินโครงการต่าง ๆ           
ของภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรน้ันควรให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรยากจนหรือ           
มีรายได้น้อยเป็นลําดับแรก จากผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการทุกรายได้รับประโยชน์จากโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นจริง แต่ปรากฏว่า
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีฐานะรํ่ารวย (ร้อยละ 30 ของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว) ได้รับประโยชน์จาก
โครงการร้อยละ 39 ของมูลค่าการจํานํา และเกษตรกรที่มีฐานะปานกลาง (ร้อยละ 40) ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 43 ขณะที่เกษตรกรที่มีฐานะยากจน (ร้อยละ 30) ได้รับประโยชน์เพียงร้อยละ 18 
 
     2.4 การดําเนินโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของการผลิตข้าว         
และไม่ทําให้เกิดการพัฒนาการผลิตข้าวอย่างย่ังยืน ซึ่งปัญหาการผลิตข้าวที่แท้จริงคือปัญหาด้านการ
ผลิตและด้านการตลาด โดยปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า การขาดแคลนนํ้าหรือ
ปัญหาน้ําท่วม คุณภาพดิน ปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอและราคาแพง การระบาดของโรคและแมลง ทําให้
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มีปริมาณผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ในอัตราที่ตํ่า ข้าวมีคุณภาพตํ่า และขายได้ในราคาถูก สําหรับปัญหา 
ด้านการตลาด ได้แก่ การถูกกดราคารับซื้อ การปลอมปนข้าว ขาดมาตรฐานการรับซื้อโดยไม่ได้ซื้อ           
ตามช้ันคุณภาพ ทําให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาด อีกทั้งนโยบายรับจํานําข้าวมีส่วนทําให้เกษตรกรไม่ให้ความสนใจกับการปรับปรุงคุณภาพข้าว 
  การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลต้ังแต่ปีการผลิต 2554/55 เป็นต้นมา             
มีความเส่ียง ความไม่โปร่งใสและน่าเช่ือว่ามีการทุจริตสูง และยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนจํานวน 
หลายแสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบต้ังงบประมาณชดเชยผลการขาดทุน และภาระดอกเบ้ีย
เงินกู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการท้ังหมด ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินโครงการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา             
ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ                    
ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จึงมีข้อเสนอแนะขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติโปรดพิจารณา
ดําเนินการ ดังน้ี 
  1. พิจารณาทบทวนและยุติการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกในฤดูกาลต่อไป โดยอาจ
พิจารณาใช้มาตรการหรือแนวทางการช่วยเหลือในลักษณะอ่ืนแทน เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
และให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรยากจนหรือมีรายได้น้อยเป็นลําดับแรก รวมทั้งให้มี
การจัดทําฐานข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมสําคัญ ที่ต้องดําเนินการและ          
เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในแต่ละหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง และมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล                   
การปฏิบัติงานตามโครงการอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาพรวมของโครงการ
ทั้งประเทศเพ่ือสามารถนําไปสู่การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการในระยะต่อไป ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กรณีการจ่ายเงินจํานําตามโครงการล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบและความเสียหายต่อเกษตรกร 
ให้พิจารณาจ่ายเงินจํานําตามโครงการให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องตลอดจน ขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังกําหนด
มาตรการเยียวยาเพ่ือบรรเทาผลกระทบและความเสียหายให้แก่เกษตรกรดังกล่าวด้วย 

3. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ พิจารณาเร่งรัดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงาน
ผลการดําเนินงานให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือจัดทํา 

 
 

รายงานปิดบัญชีและรายงานผลการดําเนินงานในทุกโครงการต้ังแต่ปีการผลิต 2547/48 เป็นต้น ส่งให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว 

4. เพ่ือให้การบริหารจัดการข้าวต้ังแต่การผลิตไปจนถึงการจําหน่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ควรให้ความสําคัญต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวที่แท้จริง คือ ปัญหาด้านการผลิต
และปัญหาด้านการตลาด ควบคู่ไปกับการดําเนินงานโครงการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว               
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาให้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวอย่างเป็นระบบ                
ครบวงจรภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิต
สินค้าข้าวไทยให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมการพัฒนาการตลาด การวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าข้าว 
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นอกจากน้ี ได้มีหนังสือฉบับที่ 5 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 
ในส่วนของการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือก (นาปี) ปีการผลิต 2556/57 โดยให้
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไว้อย่างถูกต้องโดยเคร่งครัดและรอบคอบ 

ที่ผ่านมา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการดําเนิน
โครงการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งการรับจํานําและการประกันรายได้เกษตรกร ดังเช่น            
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2548/48 และ 2549/50 โครงการประกันรายได้
เกษตรกรในปีการผลิต 2552/53 และ 2553/54 เน่ืองจากใช้วงเงินงบประมาณดําเนินการสูง 

จากการตรวจสอบดังกล่าว สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้มุ่งหมายตรวจสอบรัฐบาล
สมัยใดสมัยหน่ึง แต่เป็นการตรวจสอบโครงการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาลทุกสมัย            
ดังจะเห็นได้จากการตรวจสอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรในปีการผลิต 2552/53 และ 2553/54 
ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลชุดก่อน ทั้งน้ี เพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มาจากภาษี
ของประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบกติกาเดียวกัน โดยเสมอหน้าเป็นการทั่วไป ไม่เลือกว่าเป็น
รัฐบาลสมัยใด รวมถึงการตรวจสอบก็ดําเนินไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 เช่นกัน 

5. บทสรุป 
หลักนิติธรรมเป็นเคร่ืองมือที่ใช้จํากัดและควบคุมการใช้อํานาจโดยไม่ชอบของผู้มีอํานาจ 

หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักการสําคัญที่ใช้ในการควบคุม กํากับให้หน่วยงานของรัฐทั้งหลายให้ใช้อํานาจ          
ไปตามกรอบที่กฎหมายกําหนด ในทางปกครอง การปกครองโดยหลักนิติธรรมน้ัน บรรดาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องกระทําการภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญการปกครอง โดยใช้อํานาจภายในขอบเขต               
ซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ให้เท่าน้ัน 

 
 

 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ  
มีบทบาทและภาระหน้าที่ที่สําคัญในการตรวจสอบติดตามประเมินผลและให้คําแนะนําเก่ียวกับการเงิน
ภาครัฐ รวมถึงวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของงาน เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า โปร่งใสและเป็นการป้องกันหรือ             
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ด้วยการดําเนิน
บทบาทโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมตลอดมาต้ังแต่ยังไม่มีการกําหนดหลักนิติธรรมไว้ในกฎหมาย จวบจน
ปัจจุบันที่มีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ทั้งในส่วนของการบังคับใช้ทั่วไปและในส่วนของ
การใช้อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ กําหนดให้ใช้    
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและเที่ยงธรรม ด้วยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตระหนักและมีสํานึก           
อยู่เสมอว่า “เงินแผ่นดินน้ันคือเงินของประชาชนทั้งประเทศ” ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ได้ประทานให้ไว้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตราบจนถึงทุกวันน้ี 
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ผานิต นิติทัณฑ์ประภาส เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร หลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย 
(นธป.) รุ่นที่ 2 บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการคุ้มครอง ส่งเสริม หลักนิติธรรมและจริยธรรม 
กรุงเทพมหานคร กุมภาพันธ์ 2557 
สิทธิโชค ศรีเจริญ ยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554 
บวรศักด์ิ อุวรรณโน “หลักนิติธรรมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย” รพี 51 (กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการเนติบัณฑิต ฉบับที่ 60 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2551)  
ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสด์ิกุล นิติรัฐ นิติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
พฤษภาคม 2553 
ศาสตราจารย์ ดร.กําชัย จงจักรพันธ์ หลักนิติธรรม จาก เว็บไซต์ K-rc.net/imageuplode/21576 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 115 ก ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปประเด็นปัญหาและความเส่ียงสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ          
การดําเนินงาน โครงการรับจํานําข้าวเปลือก กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 สิงหาคม 2554 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการตรวจสอบและศึกษาวิเคราะห์โครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกของรัฐบาล กรุงเทพมหานคร มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


