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.: รายละเอีย ด

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรือง ความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง ณ ห้องที 5 ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชัน 3 คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
วันจันทร์ที 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.30 – 12.00 น.
กําหนดการ
8.30-9.00

ลงทะเบียน

9.00-9.15

พิธเี ปิ ด
กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. กําชัย จงจักรพันธ์ คณบดีคณะนิตศ
ิ าสตร์
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปาฐกถาพิเศษ เรือง "บทบาทหน้าทีของนักวิชาการในมหาวิทยาลัย"

9.15-10.15

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องจิด เศรษฐบุตร (LT.1) ชัน 1
10.30-12.00

"ความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง"
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
ห้องที 5 ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชัน 3

.............................................................................................................................................................................................................................
.: สาระสํา ค ัญ

การสัมมนาทางวิชาการเรือง "ความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง" มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
สิงทีต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ความผิดทางวินยั ถือเป็ นส่วนหนึงของการ ตรวจเงินแผ่นดิน โดยเนือหาของหน่ วยงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึงอาศัยกฎหมายฝรังเศสเป็ นพืน
ฐานในการอธิบายนัน ปรากฏใน website ของ ( www.intosai.org) วัตถุประสงค์ของการตรวจเงินแผ่นดินทีสําคัญดังนี
1. ไม่มผ
ี ลทางการลงโทษ ในกฎหมายการตรวจเงินแผ่นดินมีเพียงโทษปรับจากฐานเงินเดือนเท่านัน จะเห็นว่าความผิดทางวินยั โดยเฉพาะจะปรากฏในกฎหมายฝรังเศส
และกฎหมายบางประเทศของทวีปแอฟริกาทีได้รบั อิทธิพลจากภาคพืนยุโรป เมือปรากฏโทษเป็ นทีแน่ ชดั ก็ให้สง่ ไปให้ตาํ รวจในการจัดการต่อไป
2. ปฏิญาณสากลว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินทีมาจาก Intosai ซึงใช้เฉพาะใน ประเทศฝรังเศสนัน เริมแรกเกิดขึนในครังที 9 พ. ศ. 2520 ณ กรุงลิมา ( Lima) ประเทศ
เปรู ( Peru) โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนันจะเป็ นหน่ วยงานช่วยฝ่ ายปกครองในการตรวจ เงินของแผ่นดินแต่ไม่มห
ี น้าทีโดยตรงในการปราบคอรัปชัน
หน้ า ทีหล ักของการตรวจเงิน แผ่น ดิน

1. ตรวจรับการจ่ายเงินแผ่นดิน
2. สร้างความคุม
้ ค่าในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. ให้คาํ แนะนําแก่หน่ วยงานราชการ เพือให้เกิด performance audit
รู ป แบบของสํา น ก
ั งานตรวจเงิน แผ่น ดิน มี 3 รู ป แบบ

1. การบริหารแบบคนเดียว เกิดขึนในทวีปยุโรป
2. ดําเนินการโดยคณะกรรมการ (Board) มักจะเกิดขึนในทวีปเอเชีย
3. ดําเนินการโดยศาล (Supreme audit institution) เกิดขึนในบางประเทศในทวีปยุโรป เช่น โปรตุเกส กรีก เป็ นต้น
ทัง 3 รูปแบบนันประเทศใดจะใช้ในระบบใด มักขึนอยูก
่ บั ว่า ฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตม
ิ ค
ี วามเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหน หากฝ่ ายการเมืองมีความเข้มแข็งเช่นของสหรัฐอเมริกามักจะ
ใช้ การบริหารแบบคนเดียวเป็ นหลัก แต่สาํ หรับประเทศฝรังเศสนันฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตม
ิ ค
ี วามเข้มแข็งจึงใช้รูปแบบทีสามเป็ นการดําเนินการโดยศาล
รูปแบบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทีสําคัญตามกฎหมายฝรังเศส มีลกั ษณะเด่น ดังนี
1. ต้องเป็ นเอกเทศในทางศาล Independence supreme audit
2. ไม่ตอ
้ งขึนตรงต่อใคร
3. สมาชิกต้องได้รบั ความคุม
้ ครอง มีความเป็ นอิสระในการทํางาน
4. มีความเป็ นกลางในการตรวจสอบด้านการเงิน
จะเห็นได้วา่ เจ้าหน้าทีของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องเป็ นผูเ้ ชียวชาญในวิชาชีพ ทําหน้าที เหมือนกับคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
บัญชี และไม่มบ
ี ทลงโทษในทางอาญาเพราะเป็ นเพียงผูใ้ ห้ความเห็นทางการตรวจสอบแก่หน่ วยงานนัน ๆ เท่านัน
คุณสมบัตข
ิ องเจ้าหน้าทีของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินคือ ต้องมีความรู ้ ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม มีความคิดเป็ นอิสระ มีเงินเดือนในสัดส่วนทีเหมาะสม
การรายงานการทํางานของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องรายงานโดยตรงต่อรัฐสภา เนืองจากกฎหมายทีใช้บงั คับเป็ นกฎหมายมหาชน จึงมีการแสดงความคิดเห็นทีเป็ น
อิสระ ในรายงานนันต้องมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยสือมวลชนอาจนําเอาข้อมูลจากรายงานนันเพือมาเผยแพร่ตอ
่ ไป
สาระสํา ค ัญของรายงานประจํา ปี ของสํา น ก
ั งานตรวจเงิน แผ่น ดิน

1. มีความเทียงตรง
2. กําหนดสาระสําคัญเท่าทีจําเป็ นเท่านัน
3. ใช้คาํ ทีง่ายต่อความเข้าใจ
4. มีขอ
้ คิดเห็นของหน่ วยงานรับตรวจไม่ใช่มลี กั ษณะเป็ นการโต้ตอบกัน
5. มีการตรวจสอบทางภาษี
ข้อสังเกตในรายงานประจําปี ต้องไม่เป็ นการคาดการณ์ ลว่ งหน้า แต่ในรายงานนันต้องมีความเป็ นกลางในการแสดงความคิดเห็นคล้าย ๆ กับทําคําพิพากษาของศาล
รูปแบบของศาลทําหน้าทีตรวจเงินแผ่นดินของประเทศฝรังเศส มี 2 รูปแบบ ดังนี

1. ศาล ( LA COUR DES COMPES) จัดตังขึนโดยจักรพรรดินโปเลียนของฝรังเศส ในปี ค. ศ. 1807 ทําหน้าทีตรวจสอบการเงินของรัฐโดยไม่มอ
ี าํ นาจในการลงโทษ
2. ศาลวินยั งบประมาณและการคลัง ( LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE) ก่อตังขึนหลังสงครามโลกครังทีสอง ในปี คศ.1948 ทํา
หน้าทีช่วยศาลบัญชีในการตรวจสอบ
โดยสถานทีตังทังสองศาลจะอยูท
่ เดี
ี ยวกัน เพือสะดวกในการทํางาน
การทํางานของศาลวินยั งบประมาณและการคลัง
1. เมือรับเรืองมาแล้วให้อท
ุ ธรณ์ ไปยังศาลปกครองสูงสุด
2. เป็ นการทํางานเฉพาะในเรืองการเงิน การคลัง
3. จัดตังขึนมาเพือลงโทษเฉพาะผูส
้ งจ่
ั าย
เมือพบความผิดก็จะส่งเรืองต่อไปให้อยั การ แต่การทํางานดังกล่าวเป็ นการทํางานในลักษณะปราม ก็เพือให้เจ้าหน้าทีมีวน
ิ ยั ทางการเงินและการคลัง มากกว่าทีจะใช้วธิ ี
ลงโทษ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในระบบกฎหมายไทย
จากสาเหตุทมี
ี ความต้องการให้มก
ี ารปฏิรูปการเมืองในปี พ. ศ. 2535 ทําให้เกิดแนวคิดให้มก
ี ารปฏิรูป ระบบการตรวจเงินแผ่นดินขึนมาในเวลานันเป็ นต้นมา ต่อมาได้นํา
มาบัญญัตไิ ว้เป็ นส่วนหนึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมือมีการยึดอํานาจการปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขได้มก
ี ารออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขได้มก
ี ารออกประกาศการ
ปฏิรูป ฉบับที 12 ให้พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ . ศ. 2542 มีผลใช้บงั คับต่อไป โดยให้งดการบังคับใช้บทบัญญัตใิ น ส่วนที 1
หมวด 1 จนกว่าจะมีการประกาศเป็ นอย่างอืน และให้คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ซึงดํารงตําแหน่ งอยูใ่ นวันที 18 กันยายน พ . ศ. 2549 พ้นจากตําแหน่ งให้ผวู้ า่ การ
ตรวจ เงินแผ่นดินทีดํารงตําแหน่ งอยูใ่ นวันที 18 กันยายน พ. ศ. 2549 คงอยูใ่ นตําแหน่ งต่อไปจนกว่า จะมีประกาศเป็ นอย่างอืน และการใดทีกําหนดให้เป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. 2542 ให้เป็ นอํานาจหน้าทีของผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
จะเห็นว่าในปัจจุบน
ั นี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่มค
ี วามพร้อมในการจัดรูปแบบทีเป็ นอิสระ อาจถูกฟ้ องร้องได้ ดังนัน สิงทีคาดหวังในอนาคตของสํานักงาน การ
ตรวจเงินแผ่นดินของไทย ต้องมีหลักประกันความเป็ นอิสระในการทํางาน ต้องมีความมันคงในการทํางานและทํางานสอดคล้องกับปฏิญาณสากลว่าด้วยการตรวจเงินแผ่น
ดิน โดยมีขอ
้ สังเกตเกียวกับหลักประกันในการทํางานของเจ้าหน้าทีของรัฐคือแม้จะปฏิบตั ต
ิ ามคําสังของผูบ
้ งั คับบัญชาโดยเฉพาะในงานด้านงบประมาณและการคลัง ก็ให้
เจ้าหน้าทีทําเป็ นหนังสือเพือเป็ น หลักฐานการในปฏิบตั งิ าน หากถูกตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง แนวคิดดังกล่าวได้เกิดขึนครังแรกในประเทศ
ฝรังเศสและ ดร . ป๋ วย อึงภากรณ์ ได้นํา หลัก การดังกล่าวมาใช้ในข้อบังคับของหน่ วยงานราชการไทยตังแต่ปี พ . ศ. 2502 เป็ นต้นมา
การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

1. นํามาจัดเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูลของกลุม
่ งาน เพือใช้ในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแ
ิ ละญัตติทเกี
ี ยวข้อง เขียน
บทความ
2. นํามาใช้เป็ นข้อมูลไว้ให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา
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