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บทคดัย่อ 

 

อุดมการณ์สาํคญัของประเทศท่ีปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตย คือ การให้

ความสาํคญัต่อการรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนแต่ละคนเป็นสาํคญั  สาํหรับ

ประเทศไทยอุดมการณ์ดงักล่าวไดรั้บการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2550 ตามมาตรา 4 “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ” 

และไดก้าํหนดหลกัการใหอ้งคก์รของรัฐทุกองคก์รจะตอ้งเคารพและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนเสมอ ตามมาตรา 26 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ “การใชอ้าํนาจโดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร 

ตอ้งคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี” 

ถึงแมว้า่องคก์รตรวจเงินแผน่ดินจะมีบทบาทหนา้ท่ีหลกั คือ ตรวจสอบการใชจ่้าย

งบประมาณแผน่ดินของหน่วยงานรัฐ แต่ในการตรวจสอบตามอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าว ถือไดว้า่มีส่วน

สาํคญัในการป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใชอ้าํนาจรัฐ ไม่วา่จะเป็นการปกป้องสิทธิของ

ประชาชนในการไดรั้บประโยชน์จากเงินงบประมาณอยา่งทัว่ถึงและเตม็เมด็เตม็หน่วย ช่วยใหเ้กิด

ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ช่วยป้องกนัการละเมิดสิทธิของประชาชนและชุมชน

จากการดาํเนินโครงการของรัฐ หรือแมแ้ต่สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน จึงอาจกล่าวได้

วา่องคก์รตรวจเงินแผน่ดินมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนในฐานะเป็นองคก์รอิสระตาม

รัฐธรรมนูญท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจของหน่วยงานของรัฐในดา้น

การเงินแผน่ดินเพื่อไม่ใหด้าํเนินบริการสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายอนัมีผลกระทบกระเทือนต่อ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจหนา้ท่ี  องคก์รตรวจเงิน

แผน่ดินจะตอ้งสร้างกลไกการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความสาํคญัของเงิน

แผน่ดินซ่ึงมาจากภาษีของประชาชนและเห็นความสาํคญัของการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตน 

คําสําคัญ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

สิทธิมนุษยชน 



Abstract 
 
 

The significant ideology of democratic regime country is to truly affirm and 
protect the individual right and freedom. In Thailand, the mentioned ideology was 
stated in section 4 of the constitution of the kingdom of Thailand B.E.2550 (2007) that 
“the human dignity, right, liberty and equality of the people shall be protected”. It also 
determined principle for governmental entities to respect and recognize to the right 
and freedom of people as stated in section 26 that “in exercising powers of all state 
authorities, regard shall be had to human dignity, rights in accordance with the 
provisions of this constitution”. 

The mandate of the Office of the Auditor General (OAG) is to audit the use 
of national budget of governmental entity that also means the task to protect the 
people right to completely obtain the best benefit from national budget. It causes a 
fairness for the people as tax payer and protects the right violation of people and 
community from the operation of governmental project and the right to obtain 
information. It can be assumed that OAG, as the autonomous entity prescribed in 
the constitution, has close relation to the human right because its mandate is 
financial auditing of national budget in order to prevent the illegal public service to 
affect the right and freedom of people. To achieve its mandate, an effective control 
mechanism shall be set up in order to control the exercising of state power and 
allow the people to be part of auditing in order to make them realize to the 
importance of national budget which came from their tax. In addition, they shall 
realize to the importance of their right and freedom protection. 
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สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกบัสิทธิมนุษยชน 

(The Office of the Auditor General on the Human Right) 

 

“มนุษย์ทัง้หลายเกดิมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกยีรติศักดิแ์ละสิทธิ ต่างมีเหตุผล

และมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกนัด้วยเจตนารมณ์แห่งภารดรภาพ”1 

 

จากสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการคิดคน้แสวงหาคุณค่า

ความหมายของสิทธิมนุษยชนจากแหล่งอารยะธรรมอ่ืนๆ นอกตะวนัตก ปัจจุบนักระแสความคิดดา้น

สิทธิมนุษยชนไดแ้ผข่ยายไปทัว่โลกควบคู่กบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ ทั้ง

ในแวดวงวชิาการและขบวนการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพทั้งหลาย โดยมีบุคคล กลุ่ม องคก์ารทาง

สังคมและการเมืองเคล่ือนไหวในรูปแบบและวธีิการต่าง ๆ เพื่อปกป้องคุม้ครองขจดัปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมพฒันาสิทธิมนุษยชน

ดงัท่ีปรากฏตามส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ นบัเป็นสถานการณ์พื้นฐานทางสังคมในโลกปัจจุบนั ทาํใหเ้กิด

ประเด็นคาํถามวา่แลว้องคก์รการตรวจเงินแผน่ดินมีความเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนอยา่งไร 

บทความน้ีจะเป็นการวเิคราะห์บทบาทองคก์รการตรวจเงินแผน่ดินจากกระบวนการตรวจ

เงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินแผน่ดินตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึง

ความเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน ในดา้นการปกป้องหรือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้

อาํนาจรัฐ โดยมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ความเป็นมาและความสาํคญัของสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงจะเป็นการอธิบายถึงววิฒันาการของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั หลกัการ

และแนวคิดของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายของประเทศไทย ส่วนท่ี 2 องคก์ร

การตรวจเงินแผน่ดิน จะอธิบายถึงความเป็นมาของการตรวจเงินแผน่ดิน องคก์รการตรวจเงินแผน่ดิน

ในปัจจุบนั และกระบวนการตรวจสอบตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  และส่วนท่ี 3 การตรวจเงิน

แผน่ดินกบัสิทธิมนุษยชน เป็นการอธิบายถึงความเก่ียวขอ้งระหวา่งบทบาทการตรวจสอบของ

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินกบัสิทธิมนุษยชนในดา้นต่าง ๆ ท่ีสาํคญั 

 

ส่วนทีห่น่ึง : สิทธิมนุษยชน 

สิทธิและเสรีภาพเป็นปัญหาท่ีมีความเป็นมาในอดีตและประวติัศาสตร์การเมืองการ

ปกครองของมนุษยไ์ม่วา่จะในโลกตะวนัตกหรือตะวนัออก ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของการท่ีมนุษยต่์อสู้กบั

อาํนาจรัฐหรืออาํนาจสังคมเพื่อสิทธิและเสรีภาพของตนเอง สิทธิเสรีภาพท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเป็นสิทธิ
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และเสรีภาพท่ีเกิดจากการสะสมชยัชนะของมนุษยใ์นแต่ละยคุแต่ละสมยั โดยมีววิฒันาการเป็น 3 ยคุ2 

ไดแ้ก่ ยคุแรก  (First Generation) เป็นสิทธิและเสรีภาพกลุ่มแรกท่ีไดรั้บการรับรองยอมรับใน

ศตวรรษท่ี 18 คือช่วงการปฏิวติัของอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 และมีรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1787 การ

ปฏิวติัของฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1789 เน้ือหาสิทธิและเสรีภาพจะเนน้สิทธิมนุษยชน คือสิทธิท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตวัมนุษย ์ไดแ้ก่ ความครบถว้นของร่างกาย หรือเป็นสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบั สิทธิ ส่วนตวัของ

มนุษยชน เช่น ความคิด ช่ือเสียง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์อาจเรียกวา่ “ยคุสิทธิมนุษยชน” ก็ได ้ยคุท่ีสอง 

(Second Generation) เป็นสิทธิเสรีภาพท่ีพฒันามาต่อเน่ืองแต่ไดรั้บการยอมรับเป็นทางการหลงั

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง คือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 เป็นตน้มา ไดเ้กิดการปฏิวติัอุตสาหกรรมซ่ึง

เปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคน จึงเกิดกระแสการรวมตวักนัเพื่อจะต่อรองในเชิงเศรษฐกิจสังคม เช่น 

สิทธิคนงาน สิทธิในการรวมตวักนั สิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษา สิทธิท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาล ซ่ึง

เห็นไดว้า่ความคิดในเชิงเน้ือหาเปล่ียนไปเป็นสิทธิท่ีปัจเจกบุคคลไดรั้บประโยชน์ไม่ไดถ้า้ไม่ไดไ้ป

รวมกบัคนอ่ืน ดงันั้น แนวความคิดจึงต่างจากยคุแรก  ยคุท่ีสาม  (Third Generation) เกิดการ

เปล่ียนแปลงในช่วงปี ค.ศ. 1970 โดยมีความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ีทาํให้

ความคิดของมนุษยย์อมรับในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใหม่ ๆ ข้ึน โดยเฉพาะผลกระทบต่อชีวติ

ของมนุษย ์เช่น สิทธิในส่ิงแวดลอ้ม สิทธิในขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีแตกต่างไปจาก

ยคุแรกและยคุท่ีสอง เพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีมีขอ้กาํหนดท่ีไม่ใช่ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์หรือ

มนุษยก์บัรัฐ แต่เป็นเร่ืองระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อไม่ใหคุ้ณภาพชีวติของมนุษยถู์กทาํลาย 

ดงันั้นในเร่ืองเน้ือหาของสิทธิและเสรีภาพจะไม่น่ิง แต่จะมีววิฒันาการไปเร่ือยตามแนวคิดของมนุษย ์

ตามความเห็นของสังคม และตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยคุสมยั 

สาํหรับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน สามารถแบ่งตามกาํเนิดของสิทธิ

และเสรีภาพไดเ้ป็น สิทธิมนุษยชน ( Human Rights) และสิทธิพลเมือง ( Citizen Rights)3 โดย

สิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ บรรดาสิทธิและเสรีภาพท่ีถือวา่ติดตวัมนุษยทุ์กคนมาตั้งแต่เกิด เช่น สิทธิใน

ชีวติ ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ความเป็นอยูส่่วนตวั สิทธิในครอบครัว เสรีภาพในการนบัถือศาสนา 

สิทธิในเคหสถาน สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง สิทธิและเสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร รวมถึง

สิทธิและเสรีภาพทางทรัพยสิ์นดว้ย ส่วนสิทธิพลเมือง คือสิทธิในการเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

สร้าง เจตนารมณ์ของรัฐ หรือสิทธิเสรีภาพในทางการเมือง เช่น เสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นพรรค

การเมือง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ และสิทธิเลือกตั้ง เป็นตน้ 

โดยทัว่ไปรัฐสมยัใหม่ท่ีปกครองตามระบอบเสรีประชาธิปไตยจะมีรัฐธรรมนูญอนัเป็น

กฎหมายสูงสุดท่ีบญัญติัหลกัการสถาปนาอาํนาจรัฐและสถาบนัท่ีใชอ้าํนาจในนามรัฐ โดยตอ้งมี

หลกัการท่ีมุ่งมิใหรั้ฐใชอ้าํนาจล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยมิชอบ ซ่ึง

อยูบ่นพื้นฐานของหลกันิติรัฐ ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็น
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สาํคญั และในขณะเดียวกนัก็มุ่งจาํกดัการใชอ้าํนาจของผูป้กครองใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีกฎหมาย

กาํหนดไว ้หรืออาจสรุปไดว้า่ “หลกันิติรัฐ” (The Rule of law) หมายถึง รัฐท่ีมีการปกครองภายใต้

กฎหมาย มีความมุ่งหมายสาํคญัในการใหค้วามรับรองและคุม้ครองต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน รัฐจะกระทาํการใดท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิได ้เวน้แต่มี

บทบญัญติัของกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้ตามหลกักฎหมายปกครองท่ีวา่ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” และ

รัฐตอ้งใหสิ้ทธิแก่ประชาชนท่ีถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการกระทาํของเจา้หนา้ท่ีรัฐสามารถ

ร้องเรียนต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูก้ระทาํความผดิ หรือฟ้องร้องต่อองคก์รตุลาการได ้เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง 

อุดมการณ์ท่ีสาํคญัของประเทศท่ีปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตยยอ่มตอ้งให้

ความสาํคญัต่อการรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนแต่ละคนเป็นสาํคญั โดยองคก์ร

ระหวา่งประเทศไดรั้บการรับรองอุดมการณ์น้ีในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ท่ีสมชัชาใหญ่

สหประชาชาติลงมติรับรองในวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ.  1941 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีเอกชนทุกคน

หรือองคก์ารของสังคมทุกองคก์รจะส่งเสริมและเคารพสิทธิและเสรีภาพน้ี สาํหรับประเทศไทย

อุดมการณ์ดงักล่าวไดรั้บการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึง

เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ อนัจะเห็นไดจ้ากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 4 วา่ “ศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ” และผลของความเป็นกฎหมายสูงสุด

ของรัฐธรรมนูญ เป็นการกาํหนดหลกัการใหอ้งคก์รของรัฐทุกองคก์รจะตอ้งเคารพและใหค้วามสาํคญั

ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเสมอ ดงัปรากฏในมาตรา 26 ท่ีวา่ “การใชอ้าํนาจโดยองคก์รของรัฐ

ทุกองคก์ร ตอ้งคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี” 

นอกจากการใหค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่ปัจเจกชนแลว้ การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ียดึหลกันิติรัฐเป็นหลกัการสาํคญัในการปกครองประเทศจะตอ้ง

สร้างกลไกหรือเคร่ืองมือเพือ่ควบคุมการตรวจสอบการใชอ้าํนาจขององคก์รรัฐไวด้ว้ย เพื่อมิให้

องคก์รรัฐใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจหรือใชไ้ปในทางท่ีมิชอบ ( abuse of power) ซ่ึงรัฐธรรมนูญของ

ไทยไดว้างรูปแบบกลไกเพื่อใชใ้นการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐใหส้ามารถดาํเนินการ

ควบคุมอยา่งครอบคลุมในกิจกรรมของรัฐทุกดา้น สามารถสร้างสมดุลระหวา่งความจาํเป็นในการ

ใชอ้าํนาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได ้เม่ือ

พิจารณาการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญในแง่มุมขององคก์ร

ตรวจสอบท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัใหมี้องคก์รตุลาการแลว้ ยงัไดก้าํหนดใหมี้องคก์รตามรัฐธรรมนูญ

ข้ึนมาหลาย องคก์รเพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ ไม่วา่จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทาํหนา้ท่ีจดัการ

เลือกตั้ง ควบคุม และตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกระดบัใหเ้ป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 

(มาตรา 229 ถึงมาตรา 241) ผูต้รวจการแผน่ดิน ทาํหนา้ท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกขข์องราษฎรท่ีไม่ไดรั้บ
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ความเป็น ธรรม แมว้า่การใชอ้าํนาจรัฐจะชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม (มาตรา 242 ถึงมาตรา 245) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนใหแ้ก่ประชาชนชาวไทย (มาตรา 256 และมาตรา 257) เป็นตน้ 

ดงันั้น องคก์รของรัฐทุกองคก์รจะตอ้งถูกตรวจสอบการใชอ้าํนาจไดเ้สมอ  เพื่อป้องกนั 

ควบคุม และถ่วงดุลมิใหอ้งคก์รของรัฐใชอ้าํนาจไปในทางท่ีมิชอบ และเป็นการสร้างความสมดุลให้

เกิดข้ึนระหวา่งการดาํเนินการของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะและการมุ่งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ของปัจเจกชนในขณะเดียวกนั 

 

ส่วนทีส่อง : องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน 

2.1 ความเป็นมา4 

การตรวจเงินแผน่ดินถือกาํเนิดในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

รัชกาลท่ี 5 ไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา “พระราชบญัญติัสาํหรับกรมพระคลงัมหาสมบติัแลวา่ดว้ย

กรมต่างๆ ซ่ึงจะเบิกเงินส่งเงิน ” เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2418 องคก์ร การตรวจเงินแผน่ดินได้

พฒันาการมาเร่ือย และเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2476 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัวา่ดว้ย

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2476 จดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน มีฐานะ

เทียบเท่ากรม สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ไดมี้การปรับปรุงระเบียบการบริหาร

แผน่ดินใหม่ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 216 กาํหนดใหส้าํนกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน

เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรีแต่อยูใ่นบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี 

ต่อมาไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2522 โดยเปล่ียนโครงสร้างสถาบนัตรวจ

เงินแผน่ดินจากคณะกรรมการมาเป็นรูปแบบผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯ และไดเ้พิ่มบทบาทการ

ตรวจสอบ โดยใหมี้อาํนาจตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยดัของการใช้

งบประมาณ และตรวจสอบการจดัเก็บภาษีอากร  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ใหค้วามสาํคญักบั

ระบบการตรวจเงินแผน่ดินไทย โดยกาํหนดไวใ้นหมวดท่ี 11 การตรวจเงินแผน่ดิน มาตรา 312 

บญัญติัใหก้ารตรวจเงินแผน่ดินกระทาํโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงิน

แผน่ดินท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง โดยใหก้าํหนดรายละเอียดไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 

และในบทเฉพาะกาล มาตรา 333 ยงัไดก้าํหนดใหก้ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงิน

แผน่ดินอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ไดแ้ก่ 

การวางนโยบาย การใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํ การเสนอแนะใหมี้การแกไ้ขขอ้บกพร่องเก่ียวกบั

การตรวจเงินแผน่ดิน การกาํหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน การกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธีิพิจารณาในเร่ืองวนิยัทางงบประมาณและการคลงั การกาํหนดโทษปรับทาง
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ปกครอง การพิจารณาวนิิจฉยัความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั ในฐานะท่ีเป็นองคก์รสูงสุด 

รวมตลอดถึงการจดัใหมี้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีเป็นอิสระเพื่อปฏิบติังานและในฐานะเป็น

หน่วยงานธุรการ 

ปัจจุบนัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก็ยงัใหค้วามสาํคญั

กบัระบบการตรวจเงินแผน่ดินไทย โดยกาํหนดไวใ้นหมวด 11 องคก์รตามรัฐธรรมนูญ ส่วนท่ี 1 

องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 252 ถึงมาตรา 254 ซ่ึงมีหลกัการเช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จะเห็นไดว้า่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดว้างหลกัการ

เก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดินใหม่ โดยใหก้ารตรวจเงินแผน่ดินกระทาํโดยองคก์รอิสระไม่อยูใ่นฝ่าย

บริหาร เป็นการแตกต่างจากอดีตท่ีผา่นมาอนัถือวา่เป็นการควบคุมตรวจสอบโดยองคก์รภายนอก

ฝ่ายปกครอง และท่ีสาํคญัไดก้าํหนดมาตรการพิเศษท่ีใหอ้งคก์รตามรัฐธรรมนูญหรือ คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิพิจารณาในเร่ืองวนิยัทางงบประมาณและการคลงั 

การกาํหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวนิิจฉยัความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัไดเ้อง 

ซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายในอดีตท่ีใหอ้งคก์รการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจเพียงช้ีมูลความผดิ แต่ไม่อาจ

ดาํเนินการลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎหมายหรือระเบียบในการบริหารการเงินและการคลงัได ้

2.2 องค์กรตรวจเงินแผ่นดินและกระบวนการตรวจเงินแผ่นดิน 

องคก์รตรวจเงินแผน่ดินตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจ

เงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน  และ

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจหนา้ท่ีตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 เช่น การวางนโยบายการตรวจเงิน

แผน่ดิน การกาํหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิ

พิจารณาเก่ียวกบัวนิยัทางงบประมาณและการคลงั การกาํหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณา

วนิิจฉยัความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัในฐานะท่ีเป็นองคก์รสูงสุด ซ่ึงท่ีผา่นมาคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดินท่ีสาํคญั เช่น 

การออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 

2544 และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เร่ือง การจดัทาํแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ. 

2546 เป็นตน้ 

2. ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดิน และมีอาํนาจหนา้ท่ีตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย

การตรวจเงิน แผน่ดิน พ.ศ.2542 เช่น กาํหนดแผนการตรวจสอบ เร่ืองท่ีจะตรวจสอบ วธีิการ ขอบเขต 
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แนวการตรวจสอบ และการเสนอรายงานการตรวจสอบสาํหรับการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ใหค้าํปรึกษา  ความเห็นหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน แก่

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

3. สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 กาํหนดใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็น

ส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร

ราชการแผน่ดิน  และมีอาํนาจหนา้ท่ีตามมาตรา 39 เก่ียวกบัราชการทัว่ไปของคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินและการตรวจสอบการเงินแผน่ดิน ไดแ้ก่ 

- ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์นของ

หน่วยรับตรวจ หรือท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการรับจ่ายเงิน การใชจ่้าย

ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจและแสดง

ความเห็นวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป็นไปโดยประหยดัไดผ้ลตามเป้าหมายหรือมีผลคุม้ค่าหรือไม่  

- ตรวจสอบบญัชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจาํปีงบประมาณและงบแสดง

ฐานะการเงินแผน่ดินประจาํปีงบประมาณ และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามกฎหมายและตามความ

เป็นจริงหรือไม ่ 

- ตรวจสอบบญัชีทุนสาํรองเงินตราประจาํปี และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตาม

กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่  

- ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกบัแผนงาน งาน โครงการท่ีมีผลกระทบต่อการ

จดัทาํงบประมาณ  

- ตรวจสอบเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้นของหน่วย

รับตรวจ และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  

ตามอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบการเงินแผน่ดินดงักล่าว สามารถแบ่ง

ลกัษณะงานตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็น 7 ลกัษณะงาน5 ดงัน้ี 

(1) การตรวจสอบการเงินทัว่ไป เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นวา่การ

รับจ่าย การเก็บรักษา และการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์นของหน่วยรับตรวจ หรือท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ

ของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี

หรือไม่ 

(2) การตรวจสอบงบการเงิน เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นวา่การรับจ่าย 

การเก็บรักษา และการใชจ่้ายเงิน และทรัพยสิ์นของหน่วยรับตรวจ หรือท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ ของ
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หน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี

หรือไม่ และเพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่  

(3) การตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นวา่  

การจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายไดอ่ื้นของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 

(4) การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นวา่  

การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป็นไปโดยประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมายและมีผลคุม้ค่า

หรือไม่ 

(5) การตรวจสอบสืบสวน เป็นการตรวจสอบกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะมี

การทุจริตหรือปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดข้อ้มูล

จากการตรวจสอบลกัษณะอ่ืน หรือจากการร้องเรียน บตัรสนเท่ห์ และท่ีเป็นข่าวจากส่ือมวลชน 

(6) การตรวจสอบการดาํเนินงาน เป็นการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์นอ่ืน

ของหน่วยรับตรวจ เพื่อแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป็นไปโดยประหยดั  ไดผ้ลตาม

เป้าหมายและมีผลคุม้ค่าหรือไม่ 

(7) การตรวจสอบลกัษณะอ่ืน เป็นการตรวจสอบซ่ึงไม่เขา้ลกัษณะการ

ตรวจสอบ (1) – (6) ลกัษณะงานขา้งตน้ เช่น การตรวจสอบเงินอุดหนุน 

ในการแจง้ผลการตรวจสอบ หลงัการตรวจสอบเสร็จส้ิน ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน

จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินกาํหนดหรือมอบหมายใหผู้ว้า่การตรวจเงินแผน่ดินพิจารณาดาํเนินการไดเ้อง) เม่ือ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินพิจารณาผลการตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่ มีขอ้บกพร่องเน่ืองจากการ

ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี 6 หรือมีขอ้บกพร่องเน่ืองจากไม่มี

ขอ้กาํหนดใหห้น่วยรับตรวจตอ้งปฏิบติั 7 หรือมีพฤติการณ์น่าเช่ือวา่เป็นการทุจริตหรือมีการใช้

อาํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพยสิ์นของราชการ 8 คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินจะแจง้ใหห้น่วยรับตรวจช้ีแจงหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือปฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือ

แจง้กระทรวงเจา้สังกดั ผูค้วบคุมกาํกบัหรือรับผดิชอบดาํเนินการตามกฎหมาย หรือแจง้พนกังาน

สอบสวนเพื่อดาํเนินคดี แลว้แต่กรณี 

 

ส่วนทีส่าม : การตรวจเงินแผ่นดินกบัสิทธิมนุษยชน 

ตามอาํนาจหนา้ท่ีองคก์รตรวจเงินแผน่ดินจะเห็นวา่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงเป็นเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพในดา้นต่าง ๆ ของประชาชน ในขณะท่ีบทบาทหนา้ท่ีหลกั

ขององคก์รตรวจเงินแผน่ดินเป็นการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดินของหน่วยงานรัฐ ไม่วา่จะ
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เป็นการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์นอ่ืนของหน่วยรับตรวจ หรือท่ีอยูใ่นความ

รับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ หรือการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ 

รวมทั้งการตรวจสอบเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้นของหน่วยรับตรวจ  

อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดของกระบวนการตรวจเงินแผน่ดินของสาํนกังาน

การตรวจเงินแผน่ดินในแต่ละลกัษณะงานตรวจสอบ พบวา่ มีการตรวจสอบในบางลกัษณะงานท่ีมี

ส่วนในการปกป้องหรือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใชอ้าํนาจรัฐ โดยสามารถสรุปความ

เก่ียวขอ้งระหวา่งบทบาทการตรวจเงินแผน่ดินกบัสิทธิมนุษยชนในดา้นท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

3.1 การตรวจเงินแผ่นดินกบัการปกป้องสิทธิของประชาชน 

เงินงบประมาณแผน่ดินท่ีจดัสรรผา่นแผนงานและโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ีต่าง ๆ 

ของประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยหลกัการแลว้จะตอ้งมีการ

กระจายไปในพื้นท่ีต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึงตามความจาํเป็น ไม่ควรกระจุกตวัในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงมาก

เกินไป จนเกิดความไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเป็นฐานเสียงของนกัการเมือง ซ่ึงกรณีน้ีถือไดว้า่

เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได ้นอกจากน้ี เงินงบประมาณแผน่ดินท่ีจดัสรรนั้น 

ประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากเงินงบประมาณแผน่ดินอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย โดย

ไม่เกิดการทุจริต ร่ัวไหล  ซ่ึงในกระบวนการตรวจ เงินแผน่ดินจะมีการตรวจสอบถึงความเหมาะสม

ของการจดัสรรงบประมาณ โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี

ความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการกระจุกตวัในพื้นท่ีท่ีเป็นฐานเสียงนกัการเมือง  และจะแสดงความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารจดัสรรเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ มีการกระจาย

อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม นอกจากน้ี สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดมี้การตรวจสอบการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณแผน่ดินซ่ึงถือเป็นภารกิจหลกัท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีก็เพือ่ป้องกนัการทุจริตร่ัวไหล

ของเงินงบประมาณ ซ่ึงหากตรวจพบการทุจริต จะมีการดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนด

และมีการเรียกเงินคืน เพื่อนาํกลบัมาจดัสรรใหแ้ก่ประชาชน จึงถือไดว้า่การตรวจเงินแผน่ดินจะ

ก่อใหเ้กิด ความเป็นธรรมในการจดัสรรเงินงบประมาณแผน่ดินและปกป้องสิทธิอนัพึงไดรั้บจากเงิน

งบประมาณแผน่ดินอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วยของประชาชน 

3.2 การตรวจเงินแผ่นดินกบัความเป็นธรรมในการเสียภาษี 

อาํนาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้น 

เป็นอีกหนา้ท่ีหน่ึงของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบการจดัเก็บรายไดทุ้ก

ประเภทของหน่วยรับตรวจ โดยเฉพาะการจดัเก็บภาษีท่ีสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจ

ตรวจสอบการประเมินภาษีอากรไดด้ว้ย และหากผลการตรวจสอบพบวา่หน่วยรับตรวจมีการประเมิน

และจดัเก็บภาษีไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด สาํนกังานการตรวจเงิน

แผน่ดินจะแสดงความเห็นและแจง้ใหห้น่วยรับตรวจดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข โดยการประเมิน และ
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จดัเก็บใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ซ่ึงการท่ีบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีแต่ไม่ไดถู้กจดัเก็บ หรือจดัเก็บไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ถือไดว้า่ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูเ้สียภาษีรายอ่ืน ดงันั้น การตรวจเงิน

แผน่ดินดา้นน้ีจึงช่วยใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมากยิง่ข้ึน 

3.3 การตรวจเงินแผ่นดินกบัสิทธิชุมชน 

นอกจากการตรวจสอบดา้นบญัชีและการเงินซ่ึงเป็นการตรวจสอบเก่ียวกบัการรับ

จ่ายเงิน การเก็บรักษา และการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์นของหน่วยรับตรวจแลว้ สาํนกังานการตรวจเงิน

แผน่ดินยงัมีการตรวจสอบการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบเพื่อใหท้ราบวา่การใชจ่้ายเงินของ

หน่วยรับตรวจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั เกิดประสิทธิผล และมีความคุม้ค่าหรือไม่ รวมทั้ง

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ หากผลการ

ตรวจสอบพบวา่มีประเด็นปัญหาในการดาํเนินงาน สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินจะแจง้ผลการ

ตรวจสอบพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขใหห้น่วยรับตรวจไปดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะ  

ซ่ึงในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ หากโครงการใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน

อยา่งรุนแรง กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งดาํเนินการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและตอ้งรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนก่อนดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ

ตอ้งกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ซ่ึงในการตรวจสอบการดาํเนินงานของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จะตรวจสอบถึงการดาํเนินการ

ในเร่ืองดงักล่าว หากพบวา่ยงัไม่มีการดาํเนินการหรือดาํเนินการไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินจะเสนอความเห็นใหห้น่วยรับตรวจเจา้ของโครงการพิจารณาทบทวน

โครงการโดยใหมี้การศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน

ดาํเนินการ หรือตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการหรือแผนปฏิบติัการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นวา่หน่วยรับตรวจไดป้ฏิบติัตามอยา่งเหมาะสม

และเพียงพอหรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ

ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ของชุมชนและการประทว้ง

คดัคา้นโครงการจากประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ ทาํใหโ้ครงการไม่สามารถ

ดาํเนินการต่อไปไดแ้ละเกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผน่ดิน  

นอกจากน้ี สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินยงัมีการตรวจสอบมาตรการเก่ียวกบัการ

เยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินโครงการของรัฐ เพื่อใหท้ราบวา่มีความเหมาะสม เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด และเกิดความเป็นธรรมหรือไม่ ซ่ึงจะทาํใหป้ระชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ

ไดรั้บการชดเชยอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามสิทธิท่ีพึงไดรั้บ  จึงถือไดว้า่การตรวจสอบการดาํเนินงาน

ของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน นอกจากจะป้องกนัหรือยบัย ั้งความเสียหายต่อเงินงบประมาณ
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แผน่ดินแลว้ ยงัสามารถช่วยป้องกนัการละเมิดสิทธิของประชนชนและชุมชนจากการดาํเนินโครงการ

ของรัฐไดอี้กดว้ย 

3.4 การตรวจเงินแผ่นดินกบัสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเป็นสิทธิมนุษยชนอยา่งหน่ึง ท่ีไดมี้การรับรองไวใ้น

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ในระบบสหประชาชาติ 9 ซ่ึงไม่เพียงแต่ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ท่านั้น แต่ตอ้งเป็น

ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัและใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจของประชาชน ในเร่ืองดงักล่าวถือไดว้า่บทบาทดา้นการตรวจสอบงบการเงินของสาํนกังาน

การตรวจเงินแผน่ดินมีส่วนในการช่วยใหป้ระชาชนหรือนกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในการนาํขอ้มูลจาก

งบการเงินของรัฐวสิาหกิจท่ีเป็นบริษทัมหาชน เช่น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไปใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากงบการเงินซ่ึงแสดงถึงฐานะ ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ

รัฐวสิาหกิจนั้น ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากสาํนกังาน การตรวจเงินแผน่ดินวา่เป็นไปโดย

ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ 

 

ส่วนทีส่ี่ : สรุปและข้อเสนอแนะ 

รัฐท่ีปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตยจะตอ้งสร้างกลไกภายในรัฐใหเ้กิดความ

สมดุลระหวา่งการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน เพราะ

การดาํเนินการของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมในหลายกรณีอาจมีผล

กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนได ้แมร้ะบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้

อาํนาจรัฐโดยองคก์รตุลาการหรือศาลจะเป็นรูปแบบท่ีคุน้เคยและถือวา่มีประสิทธิภาพ แต่ยงัมี

ขอ้จาํกดั เน่ืองจากการดาํเนินกระบวนการหากไม่มีการยืน่ฟ้องหรือยืน่คาํร้อง องคก์รตุลาการไม่มี

อาํนาจไปดาํเนินการวนิิจฉยัและสั่งลงโทษผูก้ระทาํความผดิได ้จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการ

จดัตั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญข้ึน เพื่อการควบคุมและตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐอีกทางหน่ึง 

สาํหรับองคก์รตรวจเงินแผน่ดินนั้น ตามรัฐธรรมนูญกาํหนดใหเ้ป็นองคก์รอิสระตาม

รัฐธรรมนูญมีบทบาทหนา้ท่ีตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดินของหน่วยงานรัฐและมีอาํนาจ

วนิิจฉยัความผดิและมีอาํนาจลงโทษได้  (ความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั) ซ่ึงไม่มีอาํนาจ

หนา้ท่ีโดยตรงกบัการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ

เก่ียวกบั การใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดินนั้น ถือไดว้า่มีส่วนสาํคญัในการป้องกนัการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนจากการ ใชอ้าํนาจรัฐดงักล่าวจากการตรวจเงินแผน่ดิน ไม่วา่จะเป็นการปกป้องสิทธิของ

ประชาชนในการไดรั้บ ประโยชน์จากเงินงบประมาณอยา่งทัว่ถึงและเตม็เมด็เตม็หน่วย ช่วยใหเ้กิด
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ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ช่วยป้องกนัการละเมิดสิทธิของประชนชนและชุมชน

จากการดาํเนินโครงการของรัฐ หรือแมแ้ต่สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน 

จึงอาจกล่าวไดว้า่ องคก์รตรวจเงินแผน่ดินมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนใน

ฐานะเป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจของ

หน่วยงานของรัฐในดา้นการเงินแผน่ดินเพื่อไม่ใหด้าํเนินบริการสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

อนัมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ข้อเสนอแนะ 

องคก์รการตรวจเงินแผน่ดินจะตอ้งสร้างกลไกการควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐท่ี

มีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ เพือ่ให้

ประชาชนตระหนกัถึงความสาํคญัของเงินแผน่ดินซ่ึงมาจากภาษีของประชาชนและเห็นความสาํคญั

ของการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตน 

 

--------------------------------------------------------------- 
1ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขอ้ 1 
2รศ.ดร.วษิณุ  วรัญ�ู “คาํบรรยายวชิาสิทธิเสรีภาพ” คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552 โครงการ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายมหาชน ปีการศึกษา 2552 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
3วรพจน์ วศิรุตพิชญ ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 

พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพ : สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน,2543), หนา้ 40 
4รศ.ดร.อรพิน  ผลสุวรรณ์  สบายรูป กฎหมายการคลงั โครงการตาํราและเอกสารประกอบการสอน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หนา้ 262-263 
5สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน รายงานผลการปฏิบติังานของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หนา้ 14 
6พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 44 
7พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 45 
8พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 46 
9 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานการประเมินสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย ปี 2551 – 2552 หนา้ 35 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ  คาํอธิบายกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พิมพค์ร้ังท่ี 8 กรุงเทพฯ: 

วญิ�ูชน, 2554 

วรพจน์  วศิรุตพิชญ ์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 

พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ: วญิ�ูชน, 2543 

วษิณุ  วรัญ�ู  คาํบรรยายวชิาสิทธิและเสรีภาพ  โครงการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมาย

มหาชน  ปีการศึกษา 2552 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อรพิน  ผลสุวรรณ์  สบายรูป  กฎหมายการคลงั  พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ขเพิ่มเติม กรุงเทพฯ: โครงการตาํรา

เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 

อุดม  รัฐอมฤต  ตาํราหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สาํหรับนกับริหารระดบัสูง 

กลุ่มวชิาท่ี 8: ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ นนทบุรี:  วทิยาลยัการเมืองการ

ปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้, 2552 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights) กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550 

 


