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บทคดัย่อ 

 

องคก์รการตรวจเงินแผน่ดินถือเป็นหน่ึงในเสาหลกัระบบคุณธรรมแห่งชาติท่ีจะช่วย

ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหมี้ความเขม้แขง็ ในฐานะท่ีเป็นองคก์รท่ีมี

บทบาทหนา้ท่ีสาํคญัดา้น การตรวจสอบการใชอ้าํนาจทางการบริหาร ในการใชจ่้ายเงินแผน่ดินให้

เป็นไปโดยความโปร่งใส และเกิดความรับผดิชอบ เป็นไปตามหลกันิติธรรม ซ่ึงหลกัดงักล่าวเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัตามหลกัการบริหารบา้นเมืองท่ีดี และมุ่งเนน้ใหก้ารใชจ่้ายเงินแผน่ดินเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามหลกัแห่งประชาธิปไตย  

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา องคก์รการตรวจเงินแผน่ดินไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเขม้แขง็ใน

การตรวจสอบการใชอ้าํนาจทางการบริหารในการใชจ่้ายเงินแผน่ดิน และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุง  

แกไ้ข และพฒันาการบริหารการเงินแผน่ดินของหน่วยงานของรัฐใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีเกิดประโยชน์สุข

และคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนอนัเป็นรากฐานอาํนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง การ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ในบทบาทการตรวจเงินแผน่ดินถือไดว้า่เป็นการเสริมสร้างการบริหาร

การเงินของฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยใหมี้ความเขม้แขง็ไปในทางเดียวกนัดว้ย และจะตอ้ง

พิจารณาในองคร์วม ไม่วา่จะเป็นความเขม้แขง็ของฝ่ายการเมืองและรัฐสภา  การเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ใหอ้งคก์รการตรวจเงินแผน่ดิน  การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหน่วยงานของรัฐในฐานะ

เป็นหน่วยดาํเนินการของรัฐบาล และท่ีสาํคญัคือการส่งเสริมใหภ้าคประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ 
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Abstract 

 

The Office of the Auditor General (OAG) is accepted as one of the pillars in 
national ethical system which enhances the politics in democracy to be more 
strengthen as its mandate is to audit the management of national budget to be 
transparency and accountability by the rule of law.  The mentioned concept is a 
significant factor of good governance and aims to make use of national budget to be 
value for money to the people in accordance with the principle of democracy. 

OAG has strongly carried out its mandate in the auditing of administrative 
power in the use of national budget over the years and has strong intention to revise 
and develop financial management of the public entities in order to achieve the good 
quality of life for people. To carry out such task is to enhance the financial 
management of administrative authority in democracy to be more strengthen. 
Nevertheless, to strengthen other authorities as a whole like politics, parliament, 
supreme audit institution and governmental entities as operational unit of government 
including participatory audit by the people and mass media should be considered.   
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บทนํา 

 การตรวจเงินแผน่ดินเป็นการตรวจสอบการใชอ้าํนาจทางการบริหารท่ีอาจกล่าวไดว้า่มี

ความ สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัระบอบประชาธิปไตยทั้งโดยหลกัการและแนวคิดอุดมการณ์

ประชาธิปไตยของสังคม (Goal) และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผลการตรวจสอบ

การเงิน แผน่ดินเป็นภาพสะทอ้น ภาพของความโปร่งใส ( Transparency) ความรับผดิชอบ 

(Accountability) ความ เป็นไปตามหลกันิติธรรม ( Rule of  Law) และธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อจะใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัระหวา่งการตรวจเงิน

แผน่ดินกบัประชาธิปไตย และบทบาทใน การส่งเสริมประชาธิปไตยของการตรวจเงินแผน่ดิน จึง

เสนอแนวคิดและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณา โดยเน้ือหาแบ่งเป็นส่ีส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ีหน่ึง : ประชาธิปไตย 

 ส่วนท่ีสอง : กลไกการตรวจสอบ 

 ส่วนท่ีสาม :  การตรวจเงินแผน่ดิน 

 ส่วนท่ีส่ี : การตรวจเงินแผน่ดินกบัการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

ส่วนทีห่น่ึง: ประชาธิปไตย 

 คาํวา่ “ระบอบประชาธิปไตย” อาจมีผูใ้หค้าํนิยามไวห้ลากหลายความหมาย ในท่ีน้ีจะ

กล่าวถึงประชาธิปไตยในความหมายเชิงอุดมการณ์ท่ีเป็นเป้าหมาย ( Goal) และประชาธิปไตยใน

ความหมายท่ีเป็นกระบวนการในเชิงของการเมืองการปกครอง ในส่วนท่ีเป็นแนวทาง ( Mean) ท่ีจะ

นาํไปสู่เป้าหมาย 

 1. แนวคิดและหลกัการประชาธิปไตย 

     แนวคิดและหลกัการประชาธิปไตย กล่าวไดว้า่เป็นประชาธิปไตยในเชิงอุดมการณ์ 

มีจุดมุ่งหมายใหค้นท่ีอยูใ่นสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ซ่ึงการท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าวได ้

คนในสังคมตอ้งยดึถือแนวคิดและหลกัการประชาธิปไตยร่วมท่ีสาํคญัคือ1 
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  (1) หลกัการยอมรับผลการเลือกตั้ง (Accepting a result of elections)  

  ( 2) หลกัความรับผดิชอบ (Accountability) 

  ( 3) หลกัเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพ (Bill of Right) 

  ( 4) หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Participation)  

  ( 5) หลกัการควบคุมการใชอ้าํนาจ (Control of the Abuse of Power)  

  ( 6) หลกัสิทธิมนุษยชน (Human Right)  

  (7) หลกัการเปิดใจกวา้งทางการเมืองโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ปกป้องเสียส่วนนอ้ย 

(Major Rule, Minor’ right) 

  ( 8) หลกัความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) 

  ( 9) หลกัความเสมอภาค (Equality) 

  ( 10) หลกัการความอิสระของกระบวนการยติุธรรม (Independent Judiciary)  

  ( 11) การมีหลายพรรคการเมือง (Multi Party)  

  ( 12) หลกันิติธรรม (The Rule of Law) 

  ( 13) หลกัความโปร่งใส (Transparency) 

  โดยหลกัการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งมีนาํไปปฏิบติัตามแนวทางของการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 2. การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อาจกล่าวไดว้า่ เป็นแนวทาง 

(Mean) ท่ีจะนาํไปสู่จุดมุ่งหมายตามอุดมการณ์ของประชาธิปไตย โดยรูปแบบของการเมืองการ

ปกครองหรือวธีิการของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกนั เช่น การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี หรือการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แต่

โดยทัว่ไปแลว้มกัจะมีแนวคิดและหลกัการร่วมกนัท่ีสาํคญัคือ2 

  (1) อาํนาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน

  (2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทางตรงหรือทางออ้ม  โดยวธีิการ

เลือกตั้งและยอมรับกระบวนการเลือกตั้งตามหลกัการประชาธิปไตย 

  (3) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมุ่งใหป้ระโยชน์แก่ประชาชนมากท่ีสุด 

  (4) ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็เคารพและปกป้องสิทธิเสียงขา้งนอ้ย 
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  (5) ประชาชนมีความเสมอภาคกนั และมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย 

  (6) ประชาชนมีอาํนาจในการควบคุมตรวจสอบรัฐบาลโดยทางตรงและโดยทางออ้ม 

  ตามแนวคิดและหลกัการประชาธิปไตยดงักล่าวขา้งตน้ ประเทศไทยมีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เป็นการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยท์รงใชอ้าํนาจนั้น

ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม3 

 3. เสาหลกัคุณธรรมของชาติในระบอบประชาธิปไตย  (Pillars of National 

Integrity) 

  การบริหารราชการของรัฐบาลสมยัใหม่ในระบอบประชาธิปไตยจะใหค้วามสาํคญั

กบัระบบคุณธรรมแห่งชาติ (National Integrity System) โดยโครงสร้างตามแนวคิดและหลกัการ

ดงักล่าว ประกอบดว้ยเสาหลกัสาํคญัในการคํ้าจุนประเทศชาติ คือ4 

  ( 1) รัฐสภา (Legislative branch of government) 

  ( 2) การบริหารงานของรัฐบาล (Executive branch of government) 

  ( 3) ตุลาการ (Judiciary) 

  (4) ภาคสาธารณะ (Public sector) 

  ( 5) การบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law enforcement) 

  ( 6) การจดัการเลือกตั้ง (Electoral management body) 

  (7) ผูต้รวจการแผน่ดินรัฐสภา (Ombudsman)  

  (8) สถาบนัการตรวจสอบ (Audit Institution) 

  ( 9) หน่วยงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (Anti-corruption)  

  (10) พรรคการเมือง (Political parties) 

  ( 11) ส่ือ (Media) 

  ( 12) ประชาสังคม (Civil Society)  

  (13) ภาคธุรกิจ (Business)  

  โดยสถาบนัการตรวจเงินแผน่ดินเป็นหน่ึงในเสาหลกัของระบบคุณธรรมแห่งชาติ 

ท่ีจะช่วยส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเขม้แขง็ การพฒันาประเทศ

และการเสริมสร้างคุณภาพชีวติของคนในสังคมจะบรรลุเป้าหมายอยา่งย ัง่ยนื 
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ส่วนทีส่อง: กลไกการตรวจสอบ 

 การตรวจเงินแผน่ดินเป็นหน่ึงในกลไกกระบวนการตรวจสอบของสังคม ซ่ึงมีแนวคิด

ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 1. แนวคิดและหลกัการเกีย่วกบัการตรวจสอบ 

  การตรวจสอบมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 

ดงันั้น   การตรวจสอบจึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัภายใตแ้นวคิดและหลกัการท่ีทาํใหเ้กิดความ

น่าเช่ือถือซ่ึงแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการตรวจสอบท่ีสาํคญั คือ5  

  ( 1) หลกันิติธรรม (Rule of Law) หรือนิติรัฐ (Legal State) 

  ( 2) หลกัเก่ียวกบัหลกัฐาน (Evidence) 

  ( 3) หลกัความเป็นอิสระ (Independent)  

  ( 4) หลกัความเป็นกลาง (Impartial) 

  ( 5) หลกัความรับผดิชอบ (Accountability) 

  ( 6) หลกัความโปร่งใส (Transparency) 

  (7) หลกัความเสมอภาค (Equity) 

  ( 8) หลกัเก่ียวกบัระบบคุณธรรม( Integrity) ความซ่ือสัตยสุ์จริต จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพการตรวจสอบ   

 2. กลไกการตรวจสอบ 

  โครงสร้างกลไกการตรวจสอบการใชอ้าํนาจการบริหารราชการแผน่ดินตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  หลกัการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐ  อาจแบ่งได ้ 3 

ลกัษณะ คือ 

  ( 1) กลไกการตรวจสอบอาํนาจบริหารโดยอาํนาจนิติบัญญตัิและสิทธิของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญ 

   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยอาํนาจ

อธิปไตยหรืออาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศแบ่งเป็น อาํนาจนิติบญัญติั อาํนาจฝ่ายบริหาร 

และอาํนาจตุลาการ อาํนาจทั้งสาม รัฐธรรมนูญไดก้าํหนดใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจกนั  (check and 

balance) โดยอาํนาจนิติบญัญติัสามารถตรวจสอบอาํนาจบริหารไดโ้ดยการตั้งกระทูถ้าม การ

อภิปรายการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และประชาชนสามารถมีส่วนในการร่างกฎหมาย ถอดถอน

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและการลงประชามติในเร่ืองท่ีสาํคญั หรือมีสิทธิในขอ้มูล

ข่าวสาร มีสิทธิติดตามและร้องขอใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
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  ( 2) กลไกการตรวจโดยองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 

   รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดกลไกการ

ตรวจสอบโดยใหมี้องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดว้ย  

   ( 1) คณะกรรมการเลือกตั้ง  

   ( 2) ผูต้รวจการแผน่ดินรัฐสภา  

   ( 3) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ 

   ( 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

  ( 3) กลไกการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ 

   การบริหารราชการ หน่วยงานของรัฐตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกันิติธรรม 

(Rule of Law) หลกัธรรมมาภิบาลของภาครัฐ ( Good Governance) มีกระบวนการตรวจสอบ

เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ( Transparency) ความรับผดิชอบ (Accountability) โดยโครงสร้างการ

บริหารราชการทุกหน่วยงานจะตอ้งมีส่วนราชการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในหรือมี

คณะกรรมการตรวจสอบของภาคราชการ 

 

ส่วนทีส่าม: การตรวจเงินแผ่นดิน 

 การตรวจเงินแผน่ดินเป็นกลไกการตรวจสอบหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยมี

โครงสร้างอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 1. โครงสร้างองค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน 

  รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แบ่งโครงสร้างองคก์รการ

ตรวจเงินแผน่ดินออกเป็น 3 ส่วน คือ 

  (1) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

  ( 2) ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 

  ( 3) สาํนกังานการตรวจเงินแผดิ่น 

  ในแต่ละส่วนมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีไวใ้น มาตรา 252 253 และ 254 กล่าวคือ 

  มาตรา 252 การตรวจเงินแผน่ดินใหก้ระทาํโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินท่ี

เป็นอิสระและเป็นกลาง 

  คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการคนหน่ึงและ

กรรมการอ่ืน อีกหกคน  ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากผูมี้ความชาํนาญและประสบการณ์ดา้น

การตรวจเงินแผน่ดิน   การบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลงั และดา้นอ่ืน 
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  การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน

ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 204 วรรคสามและวรรคส่ี มาตรา 206 และมาตรา 207 มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม เวน้แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นไปตามมาตรา 243 

  ใหป้ระธานวฒิุสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 

  กรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีวาระการดาํรงตาํแหน่งหกปีนบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริย์

ทรงแต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

  คุณสมบติั  ลกัษณะตอ้งหา้ม  และการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินและ ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน รวมทั้งอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูว้า่

การตรวจเงินแผน่ดิน  และสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน 

  การกาํหนดคุณสมบติัและวธีิการเลือกบุคคลซ่ึงจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน  จะต้องเป็นไปเพือ่ให้ได้บุคคลทีม่ีคุณสมบัติ

เหมาะสมมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นทีป่ระจักษ์  และเพือ่ให้ได้หลกัประกนัความเป็นอสิระในการ

ปฏิบัติหน้าทีข่องบุคคลดงักล่าว 

  มาตรา 253 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ์

มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน  ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และเสนอแนะใหมี้การแกไ้ข

ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน  และมีอาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการวนิยัทางการเงินและ

การคลงัท่ีเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีวนิิจฉยัการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัวนิยัทางการเงิน  การคลงั และ

การงบประมาณ และใหค้ดีท่ีพิพาทเก่ียวกบัคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิยัทางการเงินและการคลงั

ในเร่ืองดงักล่าวเป็นคดีท่ีอยูใ่นอาํนาจของศาลปกครอง 

  ใหผู้ว้า่การตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดินท่ีเป็น

อิสระและเป็นกลาง 

  มาตรา 254 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินท่ีเป็นอิสระโดยมีผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ึนตรงต่อประธานกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดิน 

  ใหมี้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงาน

บุคคล การงบประมาณ และการดาํเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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  โดยสรุป บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูว้า่การตรวจ

เงินแผน่ดิน และสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มีดงัน้ี 

   ( 1) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

   คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวางนโยบายการ

ตรวจเงินแผน่ดิน การกาํหนดหลกัเกณฑ ์มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน กาํหนดหลกัเกณฑ์

และวธีิพิจารณาในเร่ืองวนิยัทางงบประมาณและการคลงั การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การเสนอแนะให้

มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องเก่ียวกบการตรวจเงินแผน่ดิน การกาํหนดโทษปรับทางการปกครอง การพิจารณา

วนิิจฉยัความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัในฐานะท่ีเป็นองคก์รสูงสุด การพิจารณาเลือก

ผู ้สมควรดาํรงตาํแหน่งผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน และการดาํเนินการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 

  (2) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  

   ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน มีอาํนาจหนา้ท่ี รับผดิชอบในการปฏิบติังานของ

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งสาํนกังานการตรวจเงิน

แผน่ดินโดยใหมี้รองผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการ  ในกิจการของ

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอกใหผู้ว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูแ้ทน

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินจะมอบอาํนาจใหข้า้ราชการสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินปฏิบติัราชการเฉพาะอยา่งแทนก็ได้  ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน

กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (3) สํานักงานการตรวจเงิน  

   สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ   มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน มีภารกิจ

เก่ียวกบัการตรวจสอบตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 

2542 และเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

 2. กลไกความสัมพนัธ์ ระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยรับตรวจ และประชาชน 

ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และ

หน่วยรับตรวจ มีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี6 
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 2.1 อาํนาจหน้าทีข่อง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กบัผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

  (1) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินใหค้าํแนะนาํแก่ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเก่ียวกบั   

   (1.1) การกาํหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ  

   ( 1.2) การจดัทาํงบประมาณของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

   (1.3) การทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีและรายงานผลการปฏิบติังาน

ระหวา่งปี ของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเพื่อเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร  วฒิุสภา  และ

คณะรัฐมนตรี 

  ( 2) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนดวธีิการตรวจสอบการเงินแผน่ดิน

ของหน่วยรับตรวจท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นลงทุนจากหน่วยรับตรวจ

วา่การรับจ่ายและ การใชเ้งินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสิ์นลงทุนไปอยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคห์รือไม่  

  ( 3) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

ราชการลบัหรือเงินท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัเงินราชการลบัของหน่วยรับตรวจ  

  ( 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนกบัหน่วยรับตรวจ 

  โดยทั้ง 4 ประการน้ี ส่งใหผู้ว้า่การตรวจเงินแผน่ดินและ สาํนกังานการตรวจเงิน

แผน่ดิน เพื่อนาํไปปฏิบติัหรือดาํเนินการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนด 

 2.2 อาํนาจหน้าทีข่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกบัคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน กับคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินมี ดงัน้ี 

  (1) ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน  จะใหค้าํปรึกษา ความเห็น หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ตรวจเงินแผน่ดินแก่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

  ( 2) ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินตอ้งรายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการ

ปฏิบติัราชการ ของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

  ( 3) ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี คณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินมอบหมาย  

 2.3 อาํนาจหน้าทีข่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกบัสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

  ( 1) ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินออกคาํสั่งหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานและ

การบริหารงานตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
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  ( 2) ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินกาํหนดแผนการตรวจสอบเร่ืองท่ีจะตอ้งตรวจสอบ 

วธีิการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบ และการเสนอรายงานตรวจสอบสาํหรับการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ  

  ( 3) ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ  

 2.4 อาํนาจหน้าทีข่อง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กบัหน่วยรับตรวจ  

  ( 1) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจหนา้ท่ีเสนอแนะใหห้น่วยรับตรวจ

แกไ้ขขอ้บกพร่อง หรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี และ

เสนอแนะในประการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนติดตามการดาํเนินการแกไ้ขและการปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํ 

  ( 2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินพิจารณาผลการตรวจสอบแลว้

ปรากฏวา่มีขอ้บกพร่องเน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้

คณะกรรมการ ตรวจเงินแผน่ดิน มีหนงัสือแจง้ ใหห้น่วยรับตรวจช้ีแจงหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือ

ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือใหด้าํเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนท่ีราชการหรือหน่วยรับตรวจ

กาํหนดไวแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยรับตรวจซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบตามควรแก่กรณี 

  ( 3) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเห็นวา่ขอ้บกพร่องเกิดข้ึนเน่ืองจาก

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัหรือไม่อาจ

ปฏิบติัได ้หรือหากปฏิบติัแลว้จะเสียประโยชน์ต่อราชการใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินแจง้ต่อ 

ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อพิจารณาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

  ( 4) ถา้ผูรั้บตรวจไม่ดาํเนินการโดยไม่มีเหตุอนัสมควรใหค้ณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินแจง้ต่อกระทรวงเจา้สังกดั หรือผูค้วบคุมกาํกบัหรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ

ดาํเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนท่ีราชการหรือหน่วยรับตรวจกาํหนดแก่ผูรั้บตรวจ

และเจา้หนา้ท่ีหน่วยรับตรวจผูรั้บผดิชอบตามควรแก่กรณี  

  ( 5) ในกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้หรือไม่อาจดาํเนินการได้  คณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินรายงานต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และคณะรัฐมนตรี  

  ( 6) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน พิจารณาผลการตรวจสอบแลว้ 

ปรากฏวา่มีขอ้บกพร่องของหน่วยรับตรวจ เน่ืองจากไม่มีขอ้กาํหนดใหห้น่วยรับตรวจตอ้งปฏิบติั ให้

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินแจง้ใหก้ระทรวงเจา้สังกดั หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือผูค้วบคุมกาํกบั

หรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจแลว้แต่กรณีทราบ เพื่อกาํหนดมาตรการท่ีจาํเป็นเพื่อใหห้น่วยรับ

ตรวจไปปฏิบติั  
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  (7) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินพิจารณาผลการตรวจสอบแลว้

ปรากฏวา่มีพฤติการณ์น่าเช่ือวา่เป็นการทุจริตหรือมีการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ ก่อใหเ้กิด ความ

เสียหายแก่เงินหรือทรัพยสิ์นของราชการ ใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินแจง้ต่อพนกังานสอบสวน

เพื่อดาํเนินคดี และใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินแจง้ผลการตรวจสอบดงักล่าวใหผู้รั้บตรวจ 

หรือกระทรวงเจา้สังกดั หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือผูค้วบคุมกาํกบัหรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ 

แลว้แต่กรณี ดาํเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนท่ีราชการหรือท่ีหน่วยรับตรวจ

กาํหนดไวแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดว้ย 

  การดาํเนินคดีดงักล่าว ใหพ้นกังานสอบสวนนาํรายงานการตรวจสอบของ

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมาใชเ้ป็นหลกัในการสอบสวนดว้ย 

  เม่ือพนกังานสอบสวน ผูรั้บตรวจ กระทรวงเจา้สังกดั ผูบ้งัคบับญัชา หรือผู ้

ควบคุมกาํกบั หรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจตามวรรคหน่ึง ดาํเนินการไปประการใดแลว้ใหแ้จง้

ใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินทราบภายในทุกเกา้สิบวนั 

  ในกรณีท่ีพนกังานสอบสวน ผูรั้บตรวจ กระทรวงเจา้สังกดั ผูบ้งัคบับญัชา หรือ

ผูค้วบคุมกาํกบัหรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจไม่ดาํเนินการตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาอนั

สมควร ใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินรายงานต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และคณะรัฐมนตรี  

  ทั้ง 6 ประการน้ี สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ในสถานะท่ีเป็นหน่วยธุรการ

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นผูแ้จง้ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิ นให้

หน่วยรับตรวจไปปฏิบติั และติดตามผลการปฏิบติัของขอ้เสนอแนะดว้ย 

 2.5 หน้าทีข่องหน่วยรับตรวจต่อ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

   (1) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน แจง้ผลการ ตรวจสอบวา่มี

ขอ้บกพร่องเน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี หน่วยรับตรวจ

ตอ้งแจง้ผลการดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ทราบภายใน  

หกสิบวนั เวน้แต่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

   ( 2) กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินแจง้ผลการตรวจสอบวา่มี

ขอ้บกพร่องของหน่วยรับตรวจ เน่ืองจากไม่มีขอ้กาํหนดใหห้น่วยรับตรวจตอ้งปฏิบติั เม่ือกระทรวง

เจา้สังกดั หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือผูค้วบคุมกาํกบั หรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจดาํเนินการไป

ประการใดแลว้ ใหแ้จง้ใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินทราบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินกาํหนด  โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินอาจกาํหนดระยะเวลารายงานความ

คืบหนา้ไวด้ว้ยก็ได ้
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   (3) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินแจง้ผลการตรวจสอบวา่มี

พฤติการณ์น่าเช่ือวา่เป็นการทุจริต หรือมีการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เงิน

หรือทรัพยสิ์นของราชการ เม่ือพนกังานสอบสวน ผูรั้บตรวจ กระทรวงเจา้สังกดั ผูบ้งัคบับญัชา หรือ

ผูค้วบคุมกาํกบัหรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ ดาํเนินการไปประการใดแลว้ใหแ้จง้ให ้

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินทราบภายในทุกเกา้สิบวนั 

 2.6 อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกบัสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  มีอาํนาจ ในการกาํหนดนโยบายการตรวจเงิน

แผน่ดินท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ได้มีการ

กาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัจรรยาบรรณ คุณภาพตรวจสอบ การพฒันาคน งาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

และภาวะแวดลอ้มเสนอใหผู้ว้า่การตรวจเงินแผน่ดินและ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และท่ี

เก่ียวขอ้งนาํไปปฏิบติั  

 2.7 ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกบัหน่วยรับตรวจ 

  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี มีอาํนาจออกระเบียบหรือประกาศกาํหนด

มาตรฐานหรือมาตรการเก่ียวกบัระบบและการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสาํหรับ

หน่วยรับตรวจ ดงัน้ี  

  ( 1) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการควบคุมภายใน

และการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใหห้น่วยรับตรวจนาํไปใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการ

จดัวางระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ( 2) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน กาํหนดมาตรการป้องกนัหรือควบคุมความ

เสียหายใหห้น่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหน่ึงหรือหลายหน่วยปฏิบติั ในกรณีท่ีเห็นวา่ อาจเกิดความ

เสียหายเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ เพื่อใหห้น่วยรับตรวจถือปฏิบติั  

  ( 3) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน กาํหนดมาตร ฐานเก่ียวกบัการ จดัทาํและ

แบบการรายงานท่ีจาํเป็นสาํหรับการตรวจเงินแผน่ดินท่ีหน่วยรับตรวจตอ้งจดัส่งใหแ้ก่สาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินเป็นประจาํเพื่อใหห้น่วยรับตรวจถือปฏิบติั  

  ( 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนดมาตรการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินเห็นสมควร เพื่อใหห้น่วยรับตรวจถือปฏิบติั  

  เม่ือคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินไดอ้อกระเบียบหรือประกาศกาํหนด

มาตรฐานหรือมาตรการเก่ียวกบัระบบการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสาํหรับ

หน่วยรับตรวจใหส่้งใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินนาํไปใชใ้นการตรวจสอบ 
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 2.8 อาํนาจหน้าทีข่องสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกบัหน่วยรับตรวจ  

  ( 1) สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจตรวจสอบการเงินแผน่ดินของหน่วย

รับตรวจ ดงัต่อไปน้ี  

   (1.1) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์น

อ่ืนของหน่วยรับตรวจ หรือท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นวา่

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้

จ่ายเงิน การใชจ่้ายทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ 

และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป็นไปโดยประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมายและมีผล

คุม้ค่าหรือไม่  

   ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการ

งบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ใหแ้สดงความเห็นตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปดว้ย 

   ( 1.2) ตรวจสอบบญัชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจาํปีงบประมาณ และงบ

แสดงฐานะการเงินแผน่ดินประจาํปีงบประมาณ และ แสดงความเห็นวา่เป็นไปตามกฎหมาย  และ

ตามความเป็นจริงหรือไม่  

   (1.3) ตรวจสอบบญัชีทุนสาํรองเงินตราประจาํปี และแสดงความเห็นวา่

เป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่  

   (1.4) ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกบัแผนงาน งาน โครงการท่ีจะมี

ผลกระทบต่อการจดัทาํงบประมาณ  

   (1.5) ตรวจสอบ เก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้นของ

หน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี

หรือไม่ ในกรณีน้ีใหมี้อาํนาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจดัเก็บค่าธรรมเนียม และรายไดอ่ื้น

ท่ีหน่วยรับตรวจจดัเก็บดว้ย และหน่วยรับตรวจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีไดม้าจากผูเ้สียภาษีอากร ผูช้าํระ

ค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด ใหแ้ก่สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตามท่ีร้องขอดว้ย และใหถื้อวา่

การใหข้อ้มูลดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  

   ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บการอุดหนุนหรือกิจการท่ีไดรั้บ

เงินหรือทรัพยสิ์นลงทุนจากหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบการเงินแผน่ดินใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะการ

ตรวจสอบวา่การรับจ่ายและการใชเ้งินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสิ์นลงทุนเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและ

เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ โดยวธีิการตรวจสอบนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ตรวจเงิน

แผน่ดินกาํหนด  
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  ( 2) สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจหนา้ท่ีติดตามผลการดาํเนินงานของ

หน่วยรับตรวจตามขอ้เสนอของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตามท่ีปรากฏในรายงานผลการ

ปฏิบติังานประจาํปีหรือรายงานผลการปฏิบติังานระหวา่งปี  

  ( 3) สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบตามระเบียบหรือ

ประกาศกาํหนดมาตรฐานหรือมาตรการเก่ียวกบัระบบและการควบคุมการตรวจสอบการบริหาร

งบประมาณสาํหรับหน่วยรับตรวจท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนด  

  ( 4) สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจตรวจสอบการใชจ่้ายเงินราชการลบั

หรือเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเงินราชการลบัของหน่วยรับตรวจ  

  (5) ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏวา่มีความเสียหายเกิดข้ึนเพราะมีผูก้ระทาํการ

โดยมิชอบ  เป็นเหตุใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ของหน่วยรับตรวจตอ้งเสียหาย  หรือให้

ประโยชน์นอ้ยกวา่ท่ีควร  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนดเพือ่รายงานใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา 

และคณะรัฐมนตรีทราบ 

 2.9 อาํนาจผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าทีต่รวจสอบกบัหน่วยรับตรวจ  

  ในการตรวจเงินแผน่ดินใหผู้ว้า่การตรวจเงินแผน่ดินและเจา้หนา้ท่ีตรวจสอ บมี

อาํนาจตรวจสอบเงินและทรัพยสิ์นอ่ืน บญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลกัฐานในการใชจ่้ายและ

หลกัฐานอ่ืนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ และใหมี้อาํนาจดงัต่อไปน้ีดว้ย  

  ( 1) เรียกผูรั้บตรวจหรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยรับตรวจมาเพื่อสอบสวนหรือสั่งให้

ผูรั้บตรวจหรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยรับตรวจส่งมอบบญัชี ทะเบียน เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนบรรดาท่ี  

หน่วยรับตรวจจดัทาํข้ึนหรือมีไวใ้นครอบครอง 

  (2) อายดัเงินและทรัพยสิ์น บญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีมีอยูใ่น

ความรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ 

  (3) เรียกบุคคลใด ๆ มาใหก้ารเป็นพยานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือให้

ส่งมอบบญัชี ทะเบียน เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือสันนิษฐานวา่เก่ียวกบัหน่วยรับตรวจ

เพื่อประกอบการพิจารณา  

  (4) มีอาํนาจเขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก

หรือในเวลาทาํการ เพื่อตรวจสอบ คน้ ยดึหรืออายดั บญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนหรือ

อายดัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัหรือสันนิษฐานวา่เก่ียวกบัหน่วยรับตรวจเท่าท่ีจาํเป็น  

  ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึงหากหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานท่ีมีกฎหมาย

หา้มการเปิดเผยขอ้มูลหรือหา้มบุคคลอ่ืนใดเขา้ไปในเขตพื้นท่ีหรือสถานท่ีแห่งใด  หากผูว้า่การตรวจ
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เงินแผน่ดิน ไดมี้หนงัสือแจง้ผูค้วบ คุมกาํกบัหรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจแลว้ใหก้ารปฏิบติั

หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงเป็นการไดรั้บยกเวน้จากกฎหมายดงักล่าว  

  การเรียกบุคคลมาใหก้ารเป็นพยานหรือใหส่้งมอบบญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือ

หลกัฐานอ่ืนตาม (3) ใหท้าํเป็นหนงัสือและนาํไปส่งในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก 

หรือในเวลาทาํการของผูรั้บหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ณ ถ่ินท่ีอยู ่หรือสถานท่ีทาํการของผูรั้บ  

 2.10 การประสานงานระหว่างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบภาคราชการ (Audit Committee)  

  ตามนโยบายการตรวจเงินแผน่ดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน

กาํหนดให ้การตรวจสอบจะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค ์รัดกุม เขม้งวด มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ

ป้องกนัความเสียหายและทนัต่อเหตุการณ์ โดยประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบภาครัฐ 

เพื่อให้การตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายในกบัการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไม่

ซํ้ าซอ้นกนั และอาํนวยประโยชน์ดา้นขอ้มลูข่าวสารแก่กนั และกระทรวงการคลงัไดก้าํหนดแนวทาง

ปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ( Audit Committee) ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหส่้วน

ราชการมีระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ มีมาตรการการควบคุมภายในท่ีรัดกุม ตลอดจน

ประสานงานกบัสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินในฐานะผูต้รวจสอบภายนอก  

  ดงันั้น สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ  

(Audit Committee) จะตอ้งประสานกนัดงัน้ี  

  (1) สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน อาจไปใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี

สาํคญั หรือความเส่ียง ตามคาํเชิญของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ(Audit Committee)  

  ( 2) เม่ือสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจพบความเส่ียง การทุจริต หรือ

รายการผดิปกติ เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ( Audit Committee) พิจารณา

นอกเหนือจากท่ีส่งใหห้น่วยรับตรวจ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 2.11 ความสัมพนัธ์ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกบัประชาชน 

  ความสัมพนัธ์ของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินกบัประชาชนเป็น

ความสัมพนัธ์ในฐานะเป็นตวัแทนของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจการบริหารการเงิน

แผน่ดิน ตามกลไกการตรวจสอบท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนอาจใชสิ้ทธิตาม

รัฐธรรมนูญเก่ียวกบัสิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 62 โดยอาจขอใหติ้ดตามการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินแผน่ดิน หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

การตรวจสอบใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน   
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 3. วสัิยทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน 

  ในฐานะองคก์รราชการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

ภารกิจ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน มีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และยทุธศาสตร์การตรวจเงิน

แผน่ดิน ดงัน้ี7 

  3.1 วสัิยทศัน์ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีวสิัยทศัน์ คือ 

   ส. สร้างสรรคผ์ลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับของสาธารณชน 

   ต. ตรวจสอบเยีย่งมืออาชีพอยา่งมีมาตรฐาน  

   ง. งานรวดเร็ว เท่ียงธรรม ซ่ือสัตย ์อิสระ และเป็นกลาง  

  3.2 พนัธกจิ 

   เป็นองคก์รอิสระซ่ึงทาํหนา้ท่ีตรวจสอบติดตามประเมินผล และใหค้าํแนะนาํ

เก่ียวกบัการเงินภาครัฐ รวมถึงวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของงาน เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่การไดม้าและ

การใชจ่้ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผน่ดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ประหยดั คุม้ค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อประโยชน์แก่

ประชาชนและประเทศชาติ 

  3.3 นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 

   คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินไดก้าํหนดนโยบายการตรวจเงินแผน่ดินให้

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินยดึถือ โดยสรุปเก่ียวกบั 

   ( 1) ดาํเนินบทบาทสาํคญัในการเสริมสร้างใหเ้กิดการบริหารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดีในภาครัฐ โดยการตรวจสอบเพื่อใหท้ราบและแสดงความเห็นในการจดัเก็บรายได ้การเก็บรักษา 

การใชจ่้ายเงิน และทรัพยสิ์นอ่ืนวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี 

แผนงาน วตัถุประสงค ์โดยประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมายและมีผลคุม้ค่า 

   (2) ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระและเป็นกลาง ยดึมัน่ในอุดมการณ์แห่ง

วชิาชีพ มีจรรยาบรรณ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมและเท่ียงธรรม 

   ( 3) กาํหนดมาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดินใหเ้ป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป เพื่อ

เป็นแนวทางปฏิบติังานในการตรวจสอบ 

   ( 4) การตรวจสอบเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค ์รัดกุม เขม้งวด มีประสิทธิภาพ

เพียงพอท่ีจะป้องกนัความเสียหายและทนัต่อเหตุการณ์ 

   ( 5) เสริมสร้างวนิยังบประมาณและการคลงัในภาครัฐพร้อมทั้งติดตามดูแล

ใหป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
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   ( 6) ประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ดาํเนินการตามภารกิจใหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 

   ( 7) พฒันาศกัยภาพของบุคลากร ใหมี้ประสิทธิภาพ สร้างขวญักาํลงัใจ และ

ความสามคัคีในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

  3.4 ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน 

   เพื่อใหก้ารตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ผลการตรวจสอบครอบคลุม รวดเร็ว ทนักาล สาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การตรวจเงินแผน่ดิน (2554-2557) ครอบคลุมประเด็นดงัน้ี 

   ( 1) ยทุธศาสตร์การตรวจสอบ 

   ( 2) ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพการตรวจสอบ 

   ( 3) ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 

  3.5 การพฒันาโครงสร้างอาํนาจหน้าทีแ่ละการแบ่งส่วนราชการภายในของ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สอดคล้องกบั สถานการณ์ และการกระจายอาํนาจให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในปี 2554-2555 ท่ีผา่นมาสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดมี้การพฒันา

องคก์รและการตรวจสอบท่ีสาํคญัคือ 

   (1) ภายใตน้โยบายและยทุธศาสตร์การตรวจเงินแผน่ดินสาํนกังานการตรวจ

เงินแผน่ดินไดมี้การปรับปรุงและพฒันาการแบ่งส่วนราชการและอาํนาจหนา้ท่ีภายในสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดิน ในปี พ.ศ. 2554 มีสาระสาํคญัคือ มีการจดัตั้งสาํนกัตรวจเงินแผนดินจงัหวดั 76 

จงัหวดั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ใหป้ระชาชนเขา้ถึงกลไกการตรวจสอบไดเ้สมอภาคทุก

จงัหวดั เพื่อส่งเสริมใหก้ารบริหารการเงินแผน่ดินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็

อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

   (2) การตรวจสอบเชิงรุก เพื่อป้องกนัและควบคุมไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

ร่ัวไหล ส่อทุจริต ส้ินเปลือง สูญเปล่าของเงินแผน่ดิน 

   ( 3) การเปิดโอกาสใหข้า้ราชการ พนกังานของรัฐ และประชาชนทัว่ไป 

ส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลข่าวสาร หรือเบาะแสเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินแผน่ดินท่ีจะ

นาํไปสู่ความเสียหาย ร่ัวไหล ส่อทุจริต ส้ินเปลือง สูญเปล่า และดาํเนินโครงการเปิดบา้น ( Open 

House) และมีการเสวนาในหวัขอ้ “รู้รักษเ์งินแผน่ดิน” ทั้งในส่วนกลางและภาค  
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 4. การตรวจสอบและภาพสะท้อนผลการตรวจสอบการบริหารราชการการใช้จ่ายเงิน

แผ่นดิน (2549-2553) 

  ในการตรวจเงินแผน่ดินสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดแ้บ่งลกัษณะงาน

ตรวจสอบและมีผลการตรวจสอบระหวา่งปี 2549-2553 ดงัน้ี 

  4.1 ลกัษณะการตรวจสอบ 

   สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินแบ่งลกัษณะการตรวจสอบออกเป็น 7 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

   (1) การตรวจสอบการเงินทัว่ไป  

    การตรวจสอบการเงินทัว่ไป เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นวา่

การรับจ่าย การเก็บรักษา และการใชจ่้ายเงิน และทรัพยสิ์นอ่ืนของหน่วยรับตรวจ หรือท่ีอยูใ่นความ

รับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  

   (2) การตรวจสอบงบการเงิน 

    การตรวจสอบ งบการเงิน  เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นวา่การ

รับจ่าย การเก็บรักษา และการใชจ่้ายเงิน และทรัพยสิ์นอ่ืนของหน่วยรับตรวจ หรือท่ีอยูใ่นความ

รับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 

และแสดงความเห็นวา่งบการเงินถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่ 

   ( 3) การตรวจสอบการจัดเกบ็รายได้  

    การตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นวา่

การจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายไดอ่ื้นของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 

   (4) การตรวจสอบจัดซ้ือจัดจ้าง  

    การตรวจสอบจดัซ้ือจดัจา้ง  เป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นวา่การ

จดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป็นไปโดยประหยดัและไดผ้ลตามเป้าหมาย  มีผลคุม้ค่า 

หรือไม่  

   (5) การตรวจสอบสืบสวน 

    การตรวจสอบสืบสวน เป็นการตรวจสอบกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะมี

การทุจริตหรือปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรีท่ีไดข้อ้มูลจากการ

ตรวจสอบลกัษณะอ่ืน หรือจากการร้องเรียน บตัรสนเท่ห์ และท่ีเป็นข่าวจากส่ือมวลชน 
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   ( 6) การตรวจสอบการดําเนินงาน 

    การตรวจสอบการดาํเนินงาน เป็นการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินและ

ทรัพยสิ์นอ่ืนของหน่วยรับตรวจ เพื่อแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป็นไปโดย

ประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมาย และมีผลคุม้ค่าหรือไม่ 

   ( 7) การตรวจสอบลกัษณะอืน่ 

    การตรวจสอบลกัษณะอ่ืน  เป็นการตรวจสอบท่ีไม่เขา้ลกัษณะการ

ตรวจสอบ ( 1)-(6) เช่น การตรวจสอบเงินอุดหนุน การตรวจสอบตามนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกนั  

ป้องปรามและควบคุมไม่ใหเ้งินแผน่ดินเกิดความเสียหาย 

  4.2 ภาพสะท้อนการบริหารราชการแผ่นดินจากการตรวจสอบ (2549-2553) 

   จากขอ้มูลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินยอ้นหลงั 5 ปี

ระหวา่งปีงบประมาณ 2549-2553 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินสามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจ

ได้เฉล่ียปีละ 6,125 หน่วย จากหน่วยรับตรวจตามโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดิน ปี พ.ศ. 

2553 จาํนวน 71,934 พบวา่ ร้อยละ 59.4 ของหน่วยรับตรวจ ท่ีตรวจสอบมีขอ้บกพร่อง และร้อยละ 

40.6 ไม่พบขอ้บกพร่องหรือไม่มีขอ้สังเกต รายละเอียดตามตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ระหวา่งปีงบประมาณ 2549-2553 

ปีงบประมาณ ตรวจสอบ

หน่วยงาน 

ไม่พบขอ้บกพร่อง พบขอ้บกพร่อง 

(ไม่มีขอ้สงัเกตจากการ

ตรวจสอบ) 

(มีขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบ) 

 หน่วยงาน ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ 

2549 6,613 4,074 62 2,539 38 

2550 4,699 1,982 42 2,717 58 

2551 6,265 2,107 34 4,158 66 

2552 5,551 1,735 31 3,816 69 

2553 7,498 2,535 34 4,963 66 

เฉลีย่ 6,125 2,486 40.6 3,638 59.4 

ท่ีมา: ผลงานก่ึงทศวรรษสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (2549-2553) 

   ขอ้บกพร่องท่ีตรวจสอบแบ่งเป็นขอ้บกพร่องท่ีไม่ทาํใหเ้งินแผน่ดินเกิดความ

เสียหาย และขอ้บกพร่องท่ีทาํใหเ้งินแผน่ดินเกิดความเสียหาย คิดมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน จาํนวน 

142,111.25 ลา้นบาท ในมูลค่าความเสียหายนั้น สามารถเรียกเงินคืนได ้จาํนวน 9,235.37 ลา้นบาท 

โดยส่วนใหญ่เป็นความบกพร่องจาก 
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   -เบิกจ่ายเงินไม่ถูกระเบียบ หรือไม่มีระเบียบใหเ้บิกจ่าย  

   -จดัเก็บรายได ้ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือหกัเงินประกนัสังคมไม่ครบถว้น  

   -เงินยมืคา้งชาํระนาน  

   -เงินขาดบญัชี  

   -ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไม่ถูกตอ้งตามระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี  

   ความบกพร่องท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัทางราชการโดยมูลค่าความเสียหายท่ี

ไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้จาํนวน 132,875.88 ลา้นบาท เป็นขอ้บกพร่องท่ีเกิดจาก 

   -การใชจ่้ายเงินแผน่ดินอยา่งไม่ประหยดั ไม่คุม้ค่า ไม่มีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิด

การสูญเสียโอกาสในการนาํเงินงบประมาณดงักล่าวไปใชใ้นการดาํเนินการอยา่งอ่ืนท่ีจาํเป็น

มากกวา่  

   -การจดัซ้ือทรัพยสิ์นแลว้ไม่มีการใชป้ระโยชน์ การดาํเนินโครงการต่าง ๆ ท่ี

ไดรั้บผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน หรือการจดัเก็บพสัดุคงเหลือมากเกินความจาํเป็น 

รายละเอียดตามตาราง 2 

ตาราง 2 มูลค่าความเสียหายท่ีสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจพบระหวา่งปีงบประมาณ 2549-2553 

หน่วย : ลา้นบาท 

ลกัษณะของมูลค่าความ

เสียหาย 

2549 2550 2551 2552 2553 รวม 

1. เรียกเงินคืน 457.79 1,642.18 4,106.33 2,099.02 930.05 9,235.37 

2. ไม่สามารถเรียกเงิน

คืนได ้

2,147.07 5,919.19 64,086.57 42,436.23 18,286.82 132,875.88 

รวม 2,604.86 7,561.37 68,192.9 44,535.25 19,216.87 142,111.25 

ท่ีมา: ผลงานก่ึงทศวรรษสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (2549-2553) 

  โดยมูลค่าความเสียหายท่ีตรวจสอบพบ สามารถแบ่งตามหน่วยรับตรวจของ

ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐวสิาหกิจได ้ตามตาราง 3  
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ตาราง 3 แสดงมลูค่าความเสียหายท่ีสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบพบแยกตามประเภท

หน่วยรับตรวจระหวา่งปีงบประมาณ 2549-2553 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยรับตรวจ 2549 2550 2551 2552 2553 รวม 

1.ราชการส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค 

1,471.34 7,070.65 9,068.87 43,877.07 1,672.00 63,159.93 

2.ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 296.82 463.97 1,763.16 480.74 1,103.23 4,107.92 

3.รัฐวสิาหกิจ 836.70 26.75 57,360.87 177.44 16,441,64 74,843.40 

รวม 2,604.56 7,561.37 68,192.90 44,535.25 19,216.87 142,111.25 

ท่ีมา: ผลงานก่ึงทศวรรษสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (2549-2553) 

   โดยอตัราการใชจ่้ายเงินงบประมาณของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินต่อ

มูลค่าความเสียหายท่ีตรวจสอบพบ คิดเป็น 1 ต่อ 20.70 บาท และอตัราการใชจ่้ายเงินงบประมาณ

ของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินต่อความเสียหายท่ีสามารถเรียก เงินคืน คิดเป็น 1 ต่อ 1.35 บาท 

หรือกล่าวอีกทางหน่ึงไดว้า่ เงินงบประมาณทุก ๆ หน่ึงบาทของสาํนกังานการตรวจเงิน แผน่ดิน

สามารถดูแลความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนได้ 20.70 บาท และสามารถเรียกเงินคืนแผน่ดินได ้1.35 บาท 

   ผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีผา่นมาสะทอ้นภาพให้

เห็นถึงสภาพความโปร่งใส (Transparency) และความรับผดิชอบ (Accountability) รวมถึงธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐ หากพิจารณาในเชิงหลกัการบริหาร 

ขอ้ตรวจพบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ทาํใหห้น่วยงานของรัฐท่ีรับการตรวจสอบตอ้งมี

การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี มีการแกไ้ขปรับปรุง

ขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน มีการกาํหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเส่ียง

ไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก มีการปรับปรุงและพฒันาดาํเนินงานใหเ้ป็นไปโดยประหยดั มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คุม้ค่า คาํนึงถึงประโยชน์ของประชาชนยิง่ข้ึน 

 

ส่วนทีส่ี่: การตรวจเงินแผ่นดินกบัการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 ตามแนวคิดและหลกัการประชาธิปไตย กลไกการตรวจสอบ องคก์รการตรวจเงิน

แผน่ดิน และผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จะเห็นไดว้า่มีความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนั และการตรวจเงินแผน่ดินนั้นเป็นกลไกส่งเสริมประชาธิปไตยหลายประการ กล่าวคือ 

  1. การตรวจเงินแผน่ดินเป็นหน่ึงในกระบวนการตรวจสอบอาํนาจบริหารใน

การใชจ่้าย เงินแผน่ดินใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปโดยความโปร่งใส ( Transparency) และเกิด
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ความรับผดิชอบ (Accountability) เป็นไปตามหลกันิติธรรม ( Rule of Law) ซ่ึงหลกัดงักล่าวเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัตามหลกัการบริหารบา้นเมืองท่ีดี ( Good Governance) การตรวจสอบมุ่งเนน้

ใหก้ารใชจ่้ายเงินแผน่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามหลกัแห่งประชาธิปไตย  ผลการ

ตรวจสอบการเงินแผน่ดินเป็นภาพสะทอ้นความเป็นประชาธิปไตยต่อสังคมภายนอก 

  2. องคก์รการตรวจเงินแผน่ดิน ( Audit Institution) ถือเป็นหน่ึงในเสาหลกัระบบ

คุณธรรมแห่งชาติ (National Integrity) ท่ีค ํ้าจุนหลกัการปกครองในระบบประชาธิปไตยใหมี้ความ

เขม้แขง็ โดยการตรวจสอบท่ีเป็นไปตามหลกัสากล มีความเป็นอิสระ ( Independent) และเป็นกลาง 

(Impartial) กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส (Transparency) และรับผดิชอบ (Accountability) 

คาํนึงถึงหลกันิติธรรม ( Rule of Law) ระบบตรวจสอบมีระบบการถ่วงดุลอาํนาจภายในองคก์ร

การตรวจเงินแผน่ดินโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน และสาํนกังาน

การตรวจเงินแผน่ดิน โดยการตรวจสอบยดึถือระบบคุณธรรม ( Integrity) ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพการตรวจสอบ โดยหลกัการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งและ

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  

  3. การตรวจเงินแผน่ดินเป็นองคก์รอิสระท่ีเป็นกลไกการตรวจสอบตาม

รัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกลไกตามแนวทางประชาธิปไตยใหก้าร

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจอธิปไตยในดา้นการบริหารใหเ้กิดความสมดุล ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิใน

ขอ้มูลข่าวสาร และการร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงเป็นการกาํหนดกลไกเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย 

  4. การตรวจสอบการใชจ่้ายเงินแผน่ดินเพื่อใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่การบริหารราชการ

ใช้จ่ายเงินแผน่ดินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี การใชจ่้ายเป็นไปตาม

วตัถุประสงคโ์ดยประหยดั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชน ยอ่มนาํไปสู่กระบวนการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นการส่งเสริมใหมี้การยกระดบัเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนอนัเป็นรากฐานอาํนาจ

อธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย 

  5. นโยบายและยทุธศาสตร์การตรวจเงินแผน่ดิน  นอกจากหลกัการและแนวคิดการ

ตรวจสอบจะสอดคลอ้งกบัหลกัการแห่งประชาธิปไตย การบริหารองคก์รการตรวจเงินแผน่ดินก็เป็น

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญั โดยท่ีผา่นมาสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ใหโ้อกาสประชาชน มี

ส่วนร่วมผา่นกลไกการตรวจเงินแผน่ดิน  โดยไดป้รับปรุงโครงสร้างอาํนาจหนา้ท่ีและส่วนราชการ

ภายในของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินใหมี้สาํนกัตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดั เพื่อใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถึงองคก์รการตรวจเงินแผน่ดินโดยเสมอภาคทุกจงัหวดั อีกทั้งเป็นการกระจายอาํนาจการ
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ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัการกระจายอาํนาจการปกครอง ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารการเงินแผน่ดินของทอ้งถ่ิน อนัเป็นรากฐานของความเขม้แขง็

ของประชาธิปไตย 

  6. การตรวจเงินแผน่ดินในฐานะเป็นกลไกการตรวจสอบของประชาชนสาํนกังาน

การตรวจเงินแผน่ดิน  โดยเปิดโอกาสใหข้า้ราชการ พนกังานของรัฐ และประชาชนทัว่ไป 

ส่ือมวลชน มีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลข่าวสาร หรือเบาะแสเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินแผน่ดินท่ีจะ

นาํไปสู่ความเสียหาย ร่ัวไหล ส่อทุจริต ส้ินเปลือง สูญเปล่า และดาํเนินโครงการเปิดบา้น ( Open 

House) และมีการเสวนาในหวัขอ้  “รู้รักษเ์งินแผน่ดิน” ทั้งในส่วนกลางและภาค  เพื่อใหห้น่วยงาน

ของรัฐและประชาชนเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และร่วมกนัตระหนกั

ในความสาํคญัของเงินแผน่ดินในฐานะประชาชนเจา้ของประเทศผูเ้สียภาษีอากร  

 

ส่วนทีห้่า : บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การตรวจเงินแผน่ดิน กล่าวไดว้า่เป็นหน่ึงในเสาหลกัคุณธรรมแห่งชาติท่ีมีบทบาทสาํคญั

ในฐานะเป็นกลไกการตรวจสอบการใชอ้าํนาจทางการบริหารการตรวจสอบจะสะทอ้นภาพความ

โปร่งใส  มีความรับผดิชอบ เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ในการบริหารการเงิน

แผน่ดิน ซ่ึงขอ้สรุปจากการตรวจสอบจะนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะและแนวทางการบริหารการเงินแผน่ดิน

ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีสังคมคาดหวงั จึงกล่าวไดว้า่การเสริมสร้างบทบาทการตรวจเงินแผน่ดิน

เป็นการเสริมสร้างการบริหารการเงินของฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตยใหมี้ความเขม้แขง็ไป

ในทางเดียวกนัดว้ย   

 ข้อเสนอแนะ 

 ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการตรวจเงินแผน่ดินจะตอ้งพิจารณาในองคร์วม ดงัน้ี  

 1. ฝ่ายการเมืองและรัฐสภาจะตอ้งมีความเขม้แขง็ 

  ฝ่ายการเมืองและรัฐสภาถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการใชจ่้ายเงินแผน่ดิน จะตอ้งมี

ความตั้งใจในการท่ีจะเสริมสร้างความเขม้แขง็ในเชิงนโยบายและการตรากฎหมายท่ีมีความสาํคญั

ต่อความเขม้แขง็ในการใชจ่้ายเงินแผน่ดินรวมถึงกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลตามแนวทางระบอบ

ประชาธิปไตย 

 2. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์รการตรวจเงินแผน่ดิน 

  องคก์รการตรวจเงินแผน่ดินจะตอ้งไดรั้บการเสริมสร้างใหมี้ความเขม้แขง็ในการ

ยดึมัน่หลกัการและจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพการตรวจสอบ การตรวจสอบจะตอ้งดาํเนินการภายใต้
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หลกัการความโปร่งใส หลกัความรับผดิชอบ และการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เช่นเดียวกบัหลกัการ

ส่งเสริมประชาธิปไตย ทั้งในทางนโยบายและการปฏิบติั 

 3. การเสริมสร้างความเขม็แขง็ของหน่วยงานของรัฐ 

  หน่วยงานของรัฐจะตอ้งไดรั้บการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในฐานะเป็นหน่วย

ดาํเนินการท่ีสาํคญัของรัฐบาล เป็นผูน้าํนโยบายของฝ่ายการเมืองไปสู่การปฏิบติั เป็นผูใ้ชจ่้ายเงิน

แผน่ดิน การบริหารจดัการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  คาํนึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและประเทศชาติ มีระบบควบคุมตรวจสอบภายในท่ีเขม้แขง็ ใหค้วามร่วมมือกบัการ

ตรวจสอบจากองคก์รผูต้รวจสอบภายนอก การตรวจสอบจากส่ือมวลชน และประชาชน 

 4. ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

  ประชาชนและส่ือมวลชนตอ้งใหค้วามสาํคญักบักระบวนการตรวจสอบ ทั้งในส่วน

การใหค้วามร่วมมือ ใหข้อ้มูลเบาะแสการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เงินงบประมาณแผน่ดิน  

รวมถึงติดตามขอ้มูลข่าวสารผลการปฏิบติังานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ และร่วมแสดงความคิดเห็น

เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไปอยา่งย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัตามความตอ้งการของประชาชน 
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