โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

เรื่อง
“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๒
องค์กรอิสระ (ตอนที่ ๕
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)”

อ

งค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน
อีกองค์กรหนึ่ง คือ “คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน”
โดยเริ่มแรก การตรวจเงินแผ่นดินไทยนั้น มีมาตั้งแต่วันที่ ๑๔
เมษายน ๒๔๑๘ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
“พระราชบัญญัตสิ ำ� หรับกรมพระคลังมหาสมบัตแิ ลว่าด้วยกรม
ต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน” อันถือเป็นต้นก�ำเนิดของการตรวจเงิน
แผ่นดินในประเทศไทย จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คณะกรรมการราษฎรเห็นว่า
การตรวจเงินแผ่นดินสังกัดอยู่ในกรมบัญชีกลาง กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ การตรวจตราตลอดจนการแสดงความเห็น
ส�ำหรับผลแห่งการตรวจย่อมไม่เป็นไปโดยอิสระ สมควรจะโอน
กรมตรวจเงินแผ่นดินมาขึ้นต่อคณะกรรมการราษฎร และใน
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๔๗๖ เพื่ อ จั ด ตั้ ง ส� ำ นักงานคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินขึน้ แทนกรมตรวจเงินแผ่นดิน สังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของสถาบันตรวจเงินแผ่นดินจากคณะกรรมการมาเป็นรูปแบบ
ทีม่ ผี อู้ ำ� นวยการส�ำนักงานฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบงานของส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเพียงผูเ้ ดียว แล้วยังเพิม่ บทบาทการตรวจสอบ
โดยให้ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบถึง

“
๑
๒

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของการใช้จ่าย
เงินงบประมาณและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึง่ เป็นการ
พั ฒ นาบทบาทของสถาบั น ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ของไทยให้
สอดคล้ อ งกั บ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ซึง่ ส่วนใหญ่การตรวจสอบจะครอบคลุมด้านการเงิน (Financial
Audit) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Complance
Audit) และการตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance
Audit)
นับแต่มรี ฐั ธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ การตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ พั ฒ นามาเป็ น องค์ ก รตรวจสอบที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและ
เป็นกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาผู้แทนราษฎร
วุ ฒิ ส ภา คณะรั ฐ มนตรี และมี ค ณะกรรมการวิ นั ย ทาง
งบประมาณและการคลั ง ซึ่ ง มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาและ
ก�ำหนดโทษปรับทางปกครองเบือ้ งต้นแก่เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงาน
ของหน่วยรับตรวจทีฝ่ า่ ฝืนมาตรการเกีย่ วกับการควบคุมการเงิน
ของรัฐด้วย
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังคงก�ำหนด
ให้มคี ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยอยูใ่ นหมวด ๑๒ องค์กร
อิสระ ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้

บุญสงค์ ทองอินทร์. น.บ.(มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
สืบค้นจาก https://www.audit.go.th เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒.
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• องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๘)
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ประกอบด้ ว ย
กรรมการ จ�ำนวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา จากผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหา ทัง้ นี้ ผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหาต้องเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต
เป็นทีป่ ระจักษ์ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์เกีย่ วกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน
การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
• วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๙)
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
๗ ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงแต่ ง ตั้ ง และให้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
• หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๐)
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน โดยในการก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(๓) ก�ำกับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑)
และ (๒) และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ หรือเสนอแนะเกีย่ วกับการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานของรัฐ
ในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
(๕) สั่ ง ลงโทษทางปกครองกรณี มี ก ารกระท� ำ ผิ ด
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งผู้ถูกสั่งลงโทษ
ดังกล่าวอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง และในการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุดต้องค�ำนึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม (๑) และ (๒)
ประกอบด้วย
(๖) หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจอืน่ ตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น ทั้งนี้ การด�ำเนินการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
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• ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา
๒๔๑ และมาตรา ๒๔๒)
คุณสมบัติ
ก�ำหนดให้มผี วู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินคนหนึง่ ซึง่ พระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา โดยได้รับการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้น�ำความในมาตรา ๒๐๔
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ มาใช้บังคับ
แก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลม
ทั้งนี้ การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
หน้าที่และอ�ำนาจ
ส�ำหรับหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
นั้ น ก� ำ หนดให้ ผู ้ ว ่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดย
เที่ ย งธรรม เป็ น กลาง และปราศจากอคติ ทั้ ง ปวงในการ
ใช้ดุลพินิจ โดยมีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด และตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) ก� ำ กั บ และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่ตาม (๓)

การปฏิบัติหน้าที่และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ก�ำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การ
พ้นจากต�ำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
• กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรืออาจท�ำให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มี
อ�ำนาจจะด�ำเนินการใดได้ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๔)
ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรืออาจท�ำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เทีย่ งธรรม และเป็นกรณีทผี่ วู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินไม่มอี ำ� นาจ
จะด�ำเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือหน่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจต่อไป
ในการด�ำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับแจ้งตาม
วรรคหนึง่ ให้ถอื ว่าเอกสารและหลักฐานทีผ่ วู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท�ำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�ำนวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือของ
หน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี
๖. การระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงินการคลังของรัฐ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๕)
เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินยั การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้อง
ด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากทีป่ ระชุม
ร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้ง
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดย

ไม่ชกั ช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชน
เพื่อทราบด้วย

บทวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องกับ “คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” แล้ว มีข้อพิจารณา ดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้องค์กรอิสระ
แต่ละแห่งมีหน่วยงานธุรการเป็นของตนเอง มีหวั หน้าหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น ยกเว้นคณะ
กรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ ใ ห้ ผู ้ ว ่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ท�ำหน้าที่ตามที่กำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญและท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้า
หน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจาก
ในการตรวจเงินแผ่นดินต้องประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินซึง่ เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นการตรวจเงินแผ่นดินซึง่ ต้องมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วยธุรการจึงต้องอ�ำนวย
ความสะดวกและรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การทั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๒. ส�ำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและที่มาของกรรมการนั้นตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี
๒๕๔๐ ก�ำหนดจ�ำนวนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้ถึง
๑๐ คน แต่ต่อมารัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบด้วย กรรมการ จ�ำนวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภาจากผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจ และเพื่อให้สรรหาบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในระดับสูงได้อย่างแท้จริง จึงได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่าน ๆ มา กล่าวคือ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่เป็นการทั่วไปของ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระทุกองค์กรแล้ว ยังก�ำหนดให้คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และ
ประสบการณ์เกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี
การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ ประกอบกับงานด้านการตรวจเงินแผ่นดินมิใช่วา่ จะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีความรู้
ความช�ำนาญในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านกฎหมาย การตรวจสอบ
ตุลาคม ๒๕๖๒
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บัญชี หรือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การที่ก�ำหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นั้น ก็เพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์
การท�ำงานในระดับหนึ่ง สามารถตรวจเงินแผ่นดินและวาง
นโยบายการท�ำงานได้ รวมถึงเพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ อี ายุทเี่ หมาะสม
มาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. ด้านหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินนั้น มีหน้าที่และอ�ำนาจในการวางนโยบายและก�ำหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับกับการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง
ก�ำกับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วย และยังมี
อ�ำนาจให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงิ น แผ่ น ดิ น รวมถึ ง ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงานรัฐด้วย นอกจากนี้
ยังมีอ�ำนาจสั่งลงโทษทางปกครองกรณีที่มีการกระท�ำความผิด
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่และ
อ�ำนาจที่เพิ่มเติมขึ้นมา ทั้งนี้ เนื่องจากมีบางฝ่ายเห็นว่าคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจที่ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่มี
การกระท�ำความผิดกฎหมายว่าด้วยวินยั การเงินการคลังของรัฐ
๔. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้ผวู้ า่ การตรวจเงิน
แผ่นดินคอยสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังมิให้มีการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินในลักษณะทีเ่ ป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบตั หิ น้าที่
หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือท�ำให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม โดย
ก�ำหนดหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อ
ด�ำเนินการเฉพาะเรื่อง ซึ่งนอกเหนือการด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจทั่วไปในเรื่องที่คาบเกี่ยวระหว่างหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะ
กรรมการการเลือกตัง้ หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูว้ า่ การ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไม่ มี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การใดได้ โดยให้ แจ้ ง
หน่วยงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจต่อไป ซึ่งถือเป็นการบูรณาการการท�ำงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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๕. การก� ำ หนดมาตรการยั บ ยั้ ง ความเสี ย หายที่ อ าจ
เกิดขึน้ แก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงถือเป็นบทบัญญัติ
ที่เป็นหลักการใหม่ โดยก�ำหนดให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบการเงิ น การคลั ง ของรั ฐ
โดยตรงและมีโอกาสที่จะตรวจพบการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงมากที่สุด
จึงก�ำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจด�ำเนินการตาม
มาตรา ๒๔๕ วรรคหนึง่ ได้ ส่วนบทบัญญัตใิ นมาตรา ๒๔๕ วรรคสอง
ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เห็นพ้องด้วยกับ
ผลการตรวจสอบของผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน ปรึกษาหารือร่วมกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ามาตรวจสอบการกระท�ำที่อาจ
เป็ น การฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้ามา
ตรวจสอบการกระท�ำทีอ่ าจเข้าข่ายการทุจริตได้ และยังเป็นการ
ป้องกันไม่ให้องค์กรอิสระเพียงองค์กรเดียวมีอ�ำนาจในการ
เข้าไปก้าวล่วงการด�ำเนินนโยบายของฝ่ายบริหารโดยไม่มี
เหตุผลที่รัดกุมหรือชัดเจนเพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจากมีบางฝ่าย
เห็นว่าอ�ำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในอดีตที่ผ่านมา
ไม่สามารถยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐได้ จึงบัญญัตบิ ทบัญญัตนิ ขี้ นึ้ มา แต่มขี อ้ สังเกตว่า “ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง”
จะมีความหมายครอบคลุมมากน้อยเพียงใด
กล่าวโดยสรุป บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ หมวด ๑๒ องค์กร
อิสระ ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แม้จะมีความ
แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ในสาระส�ำคัญหลาย
ประการ อาทิ จ�ำนวน องค์ประกอบ หน้าที่และอ�ำนาจ อย่างไรก็ดี
แต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังคงหลักการเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๕๐ 

