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พระบรมราโชวาท

(เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒)

การควบคุมและตรวจสอบเงินแผนดินเปนสิ่ง

สําคัญและจําเปนเพราะเงินแผนดินนั้นคือเงิน

ของประชาชนทั้งชาติ  ผูทํางานนีจ้ึงตองแนแก

ใจอยูเปนนติยที่จะปฏิบัติหนาที่ในความ

รับผิดชอบของตนดวยความอุสาหะพยายาม 
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ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความ

ละเอียดถี่ถวนระมัดระวังอยางเต็มที่เพื่อมิให

เกิดความพลั้งพลาดเสียหาย และใหมั่นใจได

วาการใชจายเงินของแผนดินไดเปนไปโดย

บริสุทธิ์ และบังเกิดผลประโยชนเต็มเม็ดเต็ม

หนวย
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นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส

รองผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน 

รักษาราชการแทน

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
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 การตรวจเงินแผนดิน

(เรื่อง การตรวจงานจัดหาของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน)

                                  บรรยายโดย

                                                 คุณเกรียงไกร     นิศากร

นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 7   
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หัวขอการบรรยาย

1. สตง.  ในยุคโลกาภิวัฒน

2. ขอสังเกตจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

     2.1 การตรวจสอบบัญชีและการเงิน  (การตรวจสอบการเงินทัว่ไป/

การตรวจสอบงบการเงิน)

     2.2 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ/ทรัพยสิน (จัดซื้อจัดจาง) 

     2.3 การตรวจสอบการจัดเก็บรายได

     2.4  การตรวจสอบการดําเนินงาน

     2.5  การตรวจสอบสืบสวน

3.  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินยัทางงบประมาณและการ
คลัง พ.ศ.2544

4. สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแกไข
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1.  สตง.  ในยุคโลกาภิวัฒน

 1.1  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ

 1.2  ผูวาการตรวจเงินแผนดนิ

 1.3  สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ
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1. สตง.  ในยุคโลกาภิวัฒน  (องคกรการตรวจเงนิแผนดิน)

      1.1  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  (คตง.)

         การไดมา

1 ประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา

2 ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา

3 ประกอบดวยประธาน  คตง.  1   คน  กรรมการ  9  คน

4 วาระการดํารงตําแหนง  6  ป  เพียงวาระเดียว
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1.1 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  (คตง.)  (ตอ)

อํานาจหนาที่

1 วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน
2 กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
3 ใหคําแนะนาํแกฝายบรหิารในการแกไขกฎหมาย  ระเบยีบหรอื

ขอบงัคับเกี่ยวกับการควบคมุการเงนิของรฐั

4 ออกระเบียบหรอืประกาศกําหนดมาตรฐานหรอืมาตรการเกี่ยวกับ
ระบบและการควบคุมการตรวจสอบ

5 เสนอแนะใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองหรือปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับหรือมติ  ครม.

6 กํากับและเปนองคกรชีข้าดสูงสุดวาดวยวนิยัทางงบประมาณและการคลัง

7 พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน
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1.2  ผูวาการตรวจเงินแผนดนิ

การไดมา

1 ไดรบัการคดัเลอืกจาก  คตง.  เสนอสมาชกิวฒุสิภา

2 ไดรบัความเห็นชอบจากสมาชิกวฒุสิภา
3 วาระการดาํรงตําแหนง  5  ป  เพียงวาระเดียว

อาํนาจหนาที่

1 เปนผูบังคบับัญชารบัผิดชอบการบรหิารทัว่ไปของ  สตง.

2 เปนผูแทน  สตง.  ในกิจการของ  สตง.  ทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก

3 รายงานผลการตรวจสอบตอ  คตง./คณะกรรมการวนิยัทาง

งบประมาณและการคลัง
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1.3  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.)

1 เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเปนกรม

2 อํานาจหนาที่
2.1 ตรวจสอบการรับ-จาย  การเก็บรักษา  การใชจายเงินและ

ทรัพยสิน

2.2 การตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจายเงินงบแสดง

ฐานะการเงินแผนดิน

2.3 ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําป

2.4 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน  งาน  โครงการ

2.5 การจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอื่น
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1.3  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.)  (ตอ)

3 การแจงผลการตรวจสอบ(โดยคตง.เปนผูพิจารณาผลการตรวจสอบ)

3.1 บกพรองเนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

และมติ  ครม. แจงหนวยรับตรวจใหชี้แจงแกไขภายใน  60 วัน

กรณีหนวยรับตรวจไมดําเนินการโดยไมมีเหตุอันควร  แจง

กระทรวงเจาสังกัด  หรือผูควบคุมกํากับดูแล

3.2 บกพรองเนื่องจากไมมีขอกําหนด  แจงกระทรวงเจาสังกัด

เพื่อกําหนดมาตรการและกระทรวงเจาสังกัดแจงตอ  คตง.

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

3.3 พฤติการณนาเชื่อวาทุจริตหรือใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
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1.3สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.)  (ตอ)

4 การรายงานผลการปฏิบัติงานของ  สตง.

4.1 รายงานผลงานประจําปตอสภาผูแทนราษฎร/

วุฒิสภา/ครม.

4.2 รายงานผลงานระหวางปตอสภาผูแทนราฏร/

วุฒิสภา/ครม.
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วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1 กฎหมาย
2 วัตถุประสงค
3 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุมคา
4 ความจริง : สุจริต

หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
1 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ ครม
2 ตรวจสอบเอกสาร
3 สังเกตการ
4 สัมภาษณ/สอบถาม
5 สอบปากคํา
6 วิเคราะหขอมูล
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อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน [มาตรา 39 (2)]
(ผลการตรวจสอบตามลกัษณะงาน)

มีลักษณะการตรวจสอบ  ดังนี้

1)  ตรวจสอบการเงิน/การตรวจสอบการเงินทั่วไป

2)  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง

3)  ตรวจสอบการดําเนินงาน

4)  ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร

5)  ตรวจสอบสืบสวน



16

2  ขอสังเกตจากการตรวจสอบของ  สตง.  

2.1  ขอสังเกตจากการตรวจสอบดานการบญัชีและ      การเงิน

2.1.1  ดานการบัญชี

2.1.2  ดานการเงนิ-ทั่วไป

2.1.3  ดานการรับเงนิ

2.1.4  ดานการจายเงนิ
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2.1.1 ดานการบัญชี

1 การบันทึกบัญชีไมถูกตอง
2 การบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน
3 การจัดทําบัญชีไมครบถวน
4 การบันทึกบัญชีโดยไมมีใบสําคัญคูจาย/เอกสารที่เกี่ยวของ

5 การบันทึกรายการไมตรงกับหลักฐาน
6 ไมจัดทําใบโอน
7 การจัดทํารายงานการเงินสงให สตง. ลาชา
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 2.1.1  ดานการบญัช ี (ตอ)

8 การจดัทํารายละเอยีดประกอบรายงานการเงนิ

ไมครบถวน/ไมถูกตอง

7 ขอสังเกตจากการวิเคราะหรายงานการเงนิและ

รายละเอยีดประกอบ

10 ไมจดัทํารายงานเงนิคงเหลอืประจาํวนั

11 งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร

- จดัทาํลาชา  ไมไดจดัทํา  จดัทําไมถูกตอง
12 จดัทํางบเดือนใบสาํคัญสง  สตง.  ลาชา
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2.1.2  ดานการเงนิ-ทั่วไป

1 เงนิขาดบัญชี/เกนิบัญชี

2 ไมนาํเงนิเก็บรกัษาไวในตูนริภยัของทางราชการ
3 กรรมการเกบ็รกัษาเงินไมปฏิบตัิหนาที่ตามคาํสัง่/ระเบยีบ
4 เกบ็รกัษาเงนิไวเกนิวงเงนิที่ไดรบัอนญุาต
5 เงนิงบประมาณเบกิจากคลงัจายลาชา
6 เงนิงบประมาณเบกิจากคลงัยงัไมไดจายหรอืจายไมหมด

ไมนาํสงคนืคลงัหลังครบกาํหนดภายใน  15  วันทําการ
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2.1.2  ดานการเงิน-ทั่วไป  (ตอ)

7 เงินรายไดแผนดินนําสงคลังลาชา

8 ไมไดตรวจสอบจํานวนเงินที่ไดรับกับสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

9 เงินรับฝากคางนานไมจายคืน/ไมนําสง

10 เช็คเขียนสั่งจายไมถูกตอง
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2.1.3  ดานการรบัเงิน

1 รบัเงินแลวไมลงบัญชี   โดยไมออกใบเสรจ็รบัเงิน

หรือออกแตไมนาํเงินเขาบัญชี

2 ลงบัญชีต่าํกวาหลักฐาน  ยักยอกเงินที่เหลือ

3 ทําลายหลกัฐานการรบัเงนิ  แลวไมนาํเงินเขาบัญชี

4 เอาใบเสรจ็รบัเงินของปกอนๆ ที่เหลือหรอืเลิกใชมาเขยีนรบัเงิน

5 ยกเลกิใบเสรจ็รบัเงิน  แลวยักยอกเงนิที่รบัมา

6 ไมมเีลขที่พมิพไวในใบเสร็จรับเงนิ  เมือ่รบัเงินจึงเขยีนเลขที่

ถารายไหนจะยักยอกก็จะฉีกสาํเนาฉบบัที่ตดิกบัเลมทิ้ง
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2.1.3  ดานการรับเงิน  (ตอ)

7 เขียนจํานวนเงินในสาํเนาฉบับที่ติดกับเลมต่าํกวาตนฉบับ

8 แกไขตัวเลขในสาํเนาฉบับติดกับเลมต่าํกวาที่รบัจรงิ

9 รบัเงนิแลวไมนาํสงหรอืนาํสงลาชา

10 เรยีกเงนิจากผูมาตดิตอโดยไมชอบดวยกฎหมาย

11แกไขตัวเลขในเช็คใหสงูขึ้นแลวนําไปขึน้เงินธนาคาร

แลวยักยอกเงินทีเ่กิน

12  รบัเงินจากลูกหนีแ้ลวไมลงบญัช ี เมื่อคางอยูหลายป

ขออนุมัตติดับัญชเีปนหนี้สญู
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2.1.4  ดานการจายเงิน

1 ลงรายการจายในบัญชีซ้ํา  ยักยอกเงินที่จาย
2 ลงบัญชีจายสูงกวาหลักฐาน  ยักยอกเงินที่เกิน

3 ลงรายการจายโดยไมมีหลักฐาน
4 ทําหลักฐานเท็จเพื่อเบิกเงินจากทางราชการ
5 ทําหลักฐานนําเงินฝากธนาคารแลวลงจายในบัญชี

โดยไมมีการนําเงินไปฝากจริง หรือนําฝากแตเพียงบางสวน

6 นําใบสําคัญปเกาๆมาเบิกเงินซ้ําอีก

7 แกไขจํานวนเงินในใบสําคัญคูจายใหสูงขึ้นเพื่อยักยอกเงิน

สวนที่เกิน

8 จายเงินใหแกผูมารับเงินโดยไมมีใบมอบฉันทะ
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2.2 ขอสังเกตจากการตรวจสอบการบริหารพัสดุ/ทรัพยสิน-จัดซื้อจัดจาง

2.2.1 ประเภทของการตรวจสอบเกี่ยวกับพัสดุ/ทรัพยสิน

2.2.2 ขอสังเกตการณตรวจสอบจัดซื้อจัดจาง
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2.2 “ขอสังเกตจากการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ/ทรัพยสิน”-

จัดซื้อจัดจาง

2.2.1 ประเภทของการตรวจสอบเกี่ยวกับพัสดุ/ทรัพยสิน

2.2.1.1 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุจากการตรวจสอบบญัชี

1 การจัดทําทะเบยีนคุมพัสดุ/การบนัทึกรายการรับ-จายพัสดุ

2 การใหรหัสประจําครุภัณฑ

3 การจัดเก็บ ดูแล รักษาพัสดุ

4 การใชประโยชน

5 การตรวจสอบพัสดุประจําป การรายงาน

6 พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญหาย
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2.2.1 ประเภทของการตรวจสอบเกี่ยวกับพัสดุ/ทรัพยสิน  (ตอ)

2.2.1.2 การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจาง

1 แผนการจัดซื้อ/จัดจาง

2 ใบอนุมัติเงินประจํางวด
3 รายงานขอซื้อขอจาง : การอนุมัติ
4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
5 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
6 หลักฐานการเผยแพรขาว การสอบราคา/ประกวดราคา
7 การพิจารณาของคณะกรรมการ
8 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง สัญญาซื้อ/จาง
9 ใบสงมอบงาน/ใบสงของ
10 หลักฐานการตรวจรับ/ตรวจงาน
11 การอนุมัติการจายเงิน
12 ใบเสร็จรับเงิน
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2.2.1 ประเภทของการตรวจสอบเกีย่วกบัพัสดุ/ทรพัยสิน  (ตอ)

2.2.1.3 การสังเกตการณตามสัญญาซื้อ/จาง

1 สังเกตการณการประกวดราคา

2 สังเกตการณการตรวจรบัพสัดุ

3 สังเกตการณการกอสราง

4 การปฏบิตัหินาที่ของคณะกรรมการ

5 การปฏบิตัติามสัญญาซื้อ/จาง
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2.2.2  ขอสงัเกตจากการตรวจสอบจัดซือ้จดัจาง

2.2.2.1  ขอสังเกตในการทํารายงานขอซือ้ขอจาง

1  จัดทาํรายงานขอซือ้ขอจางไมเปนไปตามระเบียบ

2  ไมจัดทาํรายงานขอซือ้ขอจาง
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2.2.2  ขอสังเกตจากการตรวจสอบจัดซื้อจัดจาง (ตอ)
2.2.2.2  ขอสังเกตเกี่ยวกับการเผยแพรขาวการสอบ/ประกวดราคา

1 กําหนดเวลาขาย/ใหเอกสาร  สั้นกวา
2 ทําเอกสารสอบ/ประกวดราคา  ไวจํานวน

ไมเพียงพอกับผูตองการ
3 ไมยอมขาย/ให  เอกสารสอบ/ประกวดราคา

ซึ่งยังไมหมดระยะเวลา
4 สงประกาศประกวดราคาไมเผยแพรไมทั่วถงึ  หรอืไมสง
5 สงประกาศประกวดราคาไปยังหนวยงานตางๆ

ไมเปนไปตามกําหนดเวลาที่ระเบียบกําหนด
6 ไมปดประกาศสอบ/ประกวดราคา  ณ  ที่ทําการ/

ปดแตนอยกวาระยะเวลาที่กําหนด
7 มีการปลอมเอกสารการสงประกาศประกวดราคา
8 กําหนดเงื่อนไขในประกาศสอบราคา/

ประกวดราคาไมครบถวน
9 มีการสมยอมกันในการเสนอราคา
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2.2.2  ขอสงัเกตจากการตรวจสอบจัดซื้อจดัจาง (ตอ)

2.2.2.3 ขอสงัเกตเกี่ยวกับการรับซอง  เปดซอง  และพิจารณาผล

 (เจาหนาทีผู่รับผดิชอบ และคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตาม

ระเบียบ)

1  หมดเวลารับซองแลวยังมีการรับซอง

2  เปดซองประกวดราคากอนถึงเวลาที่กําหนด

3 ไมตอรองราคา  :  ผูเสนอราคาเสนอราคาสูงกวา

วงเงนิทีซ่ื้อ-จาง

4  ไมตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาวาเปนไปตามเงื่อนไข
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2.2.2  ขอสังเกตจากการตรวจสอบจัดซื้อจัดจาง (ตอ)

2.2.2.4  ขอสังเกตในการทําสัญญา/ขอตกลง

1  สัญญาไมเปนไปตามตัวอยางแนบทายระเบียบ

2  สัญญาไมระบุรายละเอียดของปริมาณงานที่จาง

3  เงื่อนไขในสัญญาไมตรงกับที่ระบุไวในประกาศสอบ/

ประกวดราคา

4  ติดอากรแสตมปไมเปนไปตามประมวลรัษฎากร

5  การจางทําของตั้งแต 200,000  บาท  ไมชําระอากรเปนตัวเงิน

ภายในกําหนดเวลาตามประมวลรัษฎากร

6  ไมสงสําเนาสัญญา/ขอตกลงตั้งแต  1  ลานบาท  ให  สตง.

และ  สรรพากร  ภายใน  30  วัน  นับจากวันลงนาม

หรือสงใหแตลาชากวาที่กําหนด
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2.2.2  ขอสงัเกตจากการตรวจสอบจดัซื้อจดัจาง (ตอ)

2.2.2.5 ขอสงัเกตในการตรวจรบั  การควบคมุงาน  และการตรวจงานจาง

(คณะกรรมการ/ผูควบคุมงาน  ปฏิบตัหินาทีบ่กพรอง)

1 ผูควบคุมงาน  ไมทาํรายงานการควบคมุงาน

2 ตรวจรบังานทั้งๆ  ทีง่านยงัไมแลวเสร็จตามสัญญา

3 ตรวจรบัพสัดุ  ทัง้ๆทีไ่มมพีสัดุใหตรวจรบั

4 ทาํใบตรวจรับเปนเทจ็

5 ลงนามในใบตรวจรบัโดยไมไดตรวจนบัพสัดุ/ตรวจงานจาง
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2.2.2  ขอสังเกตจากการตรวจสอบจัดซื้อจัดจาง (ตอ)

2.2.2.6 ขอสังเกตในการซื้อ/จาง

1 ซื้อพัสดุเกินความจําเปน

2 แบงซื้อ/แบงจาง

3 ซื้อครุภัณฑเกินราคามาตรฐาน

4 ซื้อครุภัณฑโดยกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะเจาะจงเพื่อตองการ

ใหไดสินคายี่หอที่พึงประสงค
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2.2.2  ขอสังเกตจากการตรวจสอบจัดซื้อจัดจาง  (ตอ)

2.2.2.7  ขอสังเกตในการเบิกจายเงินเกี่ยวเนื่องจากการจัดซื้อ/จาง

1 เบิกจายเงินใหเจาหนี้ลาชา

2 เบิกเงินสดเกิน  5,000  บาท  มาชําระหนี้ใหเจาหนี้

3 เขียนเช็คสั่งจายเงินไมรัดกุม

4 เบิกผิดหมวดรายจาย
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2.2.2  ขอสังเกตจากการตรวจสอบจัดซื้อจัดจาง  (ตอ)

2.2.2.8  ขอสังเกตในการควบคุมพัสดุ  (การควบคุมพัสดุไมรัดกุม)

1  ทําบัญชีวัสดุ/ทะเบียนครุภัณฑ  ไมถูกตองครบถวน

และไมเปนปจจุบัน

2  ไมใหหมายเลขประจําตัวครุภัณฑ

3  มีวัสดุขาด เกิน บัญชี

4  การเก็บรักษาพัสดุ  ไมเปนระเบียบ

5  ครุภัณฑสูญหาย/ชํารุด  ไมดําเนินการตามระเบียบ

6  ไมแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป

7  ผูไดรับแตงตั้งไมปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติหนาที่ไมครบถวน

8  ไมจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
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2.3  ขอสงัเกตจากการตรวจสอบการจดัเก็บรายได

1 จัดเกบ็รายไดประเภทคาธรรมเนียม ภาษเีงนิได

และอากรแสตมปต่ําไป/สงูไป/ไมเปนไปตามประมาณการ

2 รายไดคางชําระและคางนานเปนจาํนวนมาก
3 ไมจัดทําแบบแผนที/่จัดทําไมเปนปจจุบนั
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2.4 ขอสงัเกตจากการตรวจสอบดาํเนนิงาน

1 การดําเนนิงานไมมปีระสทิธิภาพ  ประสทิธิผล  ประหยดัและคุมคา

2 การดาํเนนิงานโครงการไมเปนไปตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว
3 การดาํเนนิงานไมเปนไปตามภารกิจหลกัที่กําหนดไวใน  พรบ.

4 ผลการดาํเนนิงานลาชา
5 ไมมหีนวยงานทําหนาที่ติดตามประเมนิผลโดยตรง
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2.5  ขอสังเกตจากการตรวจสอบสืบสวน

เรื่องที่จะรับไวเพื่อพิจารณาตรวจสอบสืบสวน

1 เรื่องที่สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะรัฐมนตรี

ขอความรวมมือใหตรวจสอบ

2 เรื่องที่ผูวาการสั่งการใหตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ
3 เรื่องที่มีผูรองเรียนเปนหนังสือลงลายมือชื่อ  บัตรสนเทห

หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

4 เรื่องที่มีผูรองเรียนโดยวาจา
5 เรื่องที่ทราบจากการตรวจสอบลักษณะงานอื่น
6 เรื่องที่ทราบจากขาวหนังสือพิมพ
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2.5  “ขอสังเกตจากการตรวจสอบสืบสวน”  (ตอ)

ผลของการตรวจสอบสืบสวน

1 สงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
2 สงเรื่องให สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   (ปปช .)

3 สงเรื่องใหหนวยรับตรวจดําเนินการทางวินัย
4 สงเรื่องให  สตง. ดําเนินการเกี่ยวกับวินัย

ทางงบประมาณและการคลัง

5  ยุติ เรื่อง
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       วาดวยวินัยทางงบประมาณและ

การคลัง 

พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
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     ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย  

     -วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔  และ 

     -วิธีพิจารณาความผิดวินัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กําหนดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ 

และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๒

บทอาศัยอํานาจ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๔๐

การตรวจเงินแผนดินใหกระทําโดย

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

      (มาตรา 312)
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๔๐

 อํานาจหนาที่ของ คตง. ไดแก

 การวางนโยบาย ..............

 การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่อง    

      วินัยทางงบประมาณและการคลัง

  การกําหนดโทษปรับทางปกครอง

  การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางงบประมาณ 

     และการคลัง ในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด      



45

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่

การวางนโยบายการตรวจเงนิแผนดิน

การกําหนดหลกัเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่อง

วินัยทางงบประมาณและการคลัง

การกําหนดโทษปรับทางปกครอง

การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยทาง

งบประมาณและการคลัง ในฐานะที่เปนองคกร

สูงสุด(ม.15)

      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

  5
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การจัดใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ที่เปนอิสระ (มาตรา 333)

กํากับและเปนองคกรชี้ขาดสูงสุดใน

กระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและ

การคลัง

 แตงตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณ    

และการคลัง (ม.15)

      คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินมีอํานาจหนาที่ (ตอ)

6
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    พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครอง

เบื้องตน  แกเจาหนาที่หรือพนักงานของหนวย

รับตรวจ ที่ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม

การเงินของรัฐ ที่คณะกรรมการกําหนด

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ

และการคลัง มีอํานาจหนาที่

7
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มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ

  มีสาระสําคัญ ดังนี้

    (1)  ขอกําหนดใดที่การฝาฝนจะมีโทษทางวินัยฯ

    (2)  เจาหนาที่ตําแหนงใดหรือรับผิดชอบโดยตรง  

           ในเรื่องใด ๆ  ที่จะเปนผูตองรับผิดทางวินัย

ฯ

    (3)  อัตราโทษปรับทางปกครอง

   (ม 19)
8
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ระดับความรับผิดชอบของตําแหนง

ความสําคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ

เจตนาของผูกระทําผิด                                                           

    (ม.19)

กําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตน โดยคํานึงถึง

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ

และการคลัง (ควง.) 

9
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     ใหคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของ คตง. 
มีผลทางกฎหมายเชนเดียวกับคาํสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนที่สั่งโดยผูบังคับบัญชาของ
หนวยรับตรวจ 

คตง.  จะนําคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัย
งบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาดวยก็ได   เพื่อปรามผูละเมิดวินัย 
โดยทั่วไป
(ม.24)

10
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        การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง  ไมเปนการ
ตัดอํานาจของผูบังคับบัญชาของผูถูก
ลงโทษ  ที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัย
เพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แตตองเปนโทษ
สถานอื่น ซึ่งมิใชเปนโทษตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือน
(ม.25)

11
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บทกําหนดโทษ

15

อัตราโทษปรับทางปกครองมี 4 ชั้น

โทษชั้นที่ 1   โทษปรับไมเกินเงินเดอืน 1 เดือน

โทษชั้นที่ 2   โทษปรับเทากับเงินเดอืน 2 – 4 เดือน

โทษชั้นที่ 3   โทษปรับเทากับเงินเดอืน 5 – 8 เดือน  

โทษชั้นที่ 4   โทษปรับเทากับเงินเดอืน 9 – 12 

เดือน



53

เหตุยกเวนโทษ

ถาทําผิดเพราะตองทําตามคําสั่ง

ผูบังคับบัญชา  และพิสูจนไดวา 

ไดโตแยงหรือคัดคานคําสั่งนั้นแลว

20
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อายุความ

 ขาดอายุความ   ถามิได

ดําเนินกระบวนพิจารณาความผิด  

    ภายใน 5 ป นับแตวันทําผิด

21
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กรณีความผิดทางวินัยงบประมาณและการคลัง

 -  การกระทําความผิดที่ตองรับโทษทางปกครองตองครบองคประกอบ

และตองจงใจฝาฝนขอกําหนดโดยจะตองพิจารณาขอเท็จจริงตาม

พยานหลักฐานและเปนดุลพินจิในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน

ตัวอยางเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน

 - เจาหนาที่การเงินรับเงินคาธรรมเนียมแลวไมออกใบเสร็จรับเงินใหผู

ชําระแตไดจัดทําเอกสารระบุเงินที่ชําระโดยผูบังคับบัญชารูวา

เจาหนาที่กระทําความผิดแตปลอยปละละเลยไมไดดําเนินการถือวา

เปนผูรวมกระทําผิดดวย
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องคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่

2.  มีหนาที่จัดเก็บเงินหรือรับชําระเงิน

3.  รับชําระเงิน

4.  ไมทําหลักฐาน / ไมออกหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน

5.  จงใจ

- โทษปรับทางปกครอง  ชั้น 1  ปรับไมเกิน  1 เดือน

- เปนผูบังคับบัญชา  กระทําหรือรวมกระทําความผิด  โทษปรับทางปกครองชั้น 

2 : ปรับเงินเดือน 2 - 4 เดือน
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ตัวอยางเฉพาะความผิดเกี่ยวกับจายเงิน

 - เจาหนาที่การเงินมีหนาที่จายเงินไดจายเงินคาเวนคืนที่ดินใหแกนายไถจํานวน 

1.3 ลานบาทแตทําหลักฐานวาจายไป 2.3 ลานบาท  ถือวาทําหลักฐานเท็จ

ตองโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 แตถาเบียดบังเอาเงินนั้นไปถือวาเกิดความ

เสียหายแกรัฐแตหากเจาหนาที่ไดกระทําไปตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 4 

องคประกอบความผิด

1.  เปนเจาหนาที่

2.  กระทําหรือรวมกระทําความผิด

3.  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ

- โทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4 : ปรับเงินเดือน 9-12 เดือน
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ตัวอยางเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการกอหนี้ผูกกับการบริหาร

งบประมาณผัน

- รองหัวหนาสวนราชการมีหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณได

ลงนามในสัญญาจางเหมากอสรางอาคารที่ทําการสํานักงานวงเงิน 180 

ลานบาท  กอนไดรับอนุมตัเิงินประจํางวดโดยไมไดรับมอบอาํนาจจาก

หัวหนาสวนราชการเปนการกอหนี้ผูกพันไปกอนไดรับอนุมัตเิงิน

ประจํางวดโดยปราศจากอํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502  ตองโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 
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องคประกอบความผิด

1.  เปนเจาหนาที่

2.  มีหนาที่จัดเก็บเกี่ยวกับเงินงบประมาณ

3.  จายเงิน / กอหนี้ผูกพันกอนที่จะไดรับอนุมัติเงินประจํางวดหรือจํานวน / 

กอหนี้ผูกพันโดยไมมีงบประมาณกําหนด

4.  ปราศจากอํานาจ / นอกเหนืออํานาจ

5.  จงใจ

โทษปรับทางปกครอง  ชั้นที่ 3 :  ปรับเงินเดือน

 5 - 8 เดือน
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ตัวอยางเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บ

รายได

- เจาหนาที่สรรพากรมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรไดตรวจพบวานาย ค. 

มิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําปแตเพิกเฉยจนระยะเวลา

ลวงเลยมาถึง 5 ป เรื่องของนาย ค. ก็ยังวางอยูบนโตะถือวาละเลยไม

เรงรัดจัดเก็บภาษีตองโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 2 
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องคประกอบความผิด

1. เปนเจาหนาที่

2.  มีหนาที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมหรือรายไดอื่น

3.  ละเลยไมจัดเก็บหรือไมเรงรัดจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมรายไดอื่น

4.  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด

5.  จงใจ

 - โทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 2 ปรับเงินเดือน 

2 - 4 เดือน
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ตัวอยางเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเงินยืม

- หัวหนาสวนราชการมีหนาที่อนุมัติเงินยืมไดอนุมัติใหจายเงินยืมแกเจาหนาที่ที่เดินทางไปราชการตางจังหวัด

โดยไมมีสัญญาการยืมเงินมีแตบันทึกยืมเงินระบุจํานวนเงินยืมเทานั้นซึ่งไมชอบดวยระเบียบการเบิกจายเงิน

จากคลัง พ.ศ. 2502 ตอมาบันทึกยืมเงินหายเจาหนาที่ปฏิเสธการยืมถือวาผูบังคับบัญชาอนุมัติใหยืมเงินไม

ชอบดวยกฎหมายเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 

องคประกอบความผิด

1.  เปนผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่

2.  มีอํานาจหนาที่อนุมัติเกี่ยวกับเงินยืม

3.  อนุมัติ ใหยืมเงินหรือจายเงินยืม

4.  ไมถูกตองตามกฎหมาย / ระเบียบ

5.  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ

6.  จงใจ

 - โทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3 : ปรับเงินเดือน 5 - 8 เดือน
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ตัวอยางเฉพาะกรณีความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

 - เจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคาไดกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่ตองการซื้อที่มีจาํหนายโดยบริษัท A ซึ่งเปนกิจการของคน

ตางดาวทั้งที่พัสดุดังกลาวไมจําเปนตองมีคุณลกัษณะเชนนัน้แตบริษัท 

A มาติดตอใหผลประโยชนทําใหทางราชการตองซื้อของแพงกวาที่ควร

จะเปนถือวาเปนการปฏิบัติไมชอบดวยระเบียบกีดกันผูขายที่เปนคน

ไทยและเอื้อประโยชนใหแกบริษัท A ทําใหรัฐเสียหายตองโทษปรับทาง

ปกครองชั้นที่4
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องคประกอบความผิด

1.  เปนเจาหนาที่

2.  มีหนาที่กําหนดราคากลาง/คุณสมบัติผูเสนอราคา/จัดทํารายละเอียดหรือ

คุณลักษณะเฉพาะ

3.  ปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ

4.  กีดกันหรือเอื้อประโยชนแกผูมีอาชีพหรือรับจาง

5.  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ

6.  จงใจ

- โทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4 : ปรับเงินเดือน 9 -12 เด ือน
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วิธีการปองกันตนเองจากการทุจริต

 1. ไมทุจริต คือตัวเราเองไมทําทุจริตไมทําใหเกิดความ

ผิดพลาดจนเกิดการจริตขี้นตองยึดมั่นในใจตนเองวาการทุจริต

เปนสิ่งที่ตัวเรายอมรับไมได

 2. อยาใหผูอื่นสงสัยวาทุจริต บางครั้งเราอาจประมาท

เลินเลอมักงายทําใหคนอื่นสงสัยวาเราทุจริตไดฉะนั้นเราตอง

รอบคอบหาพยานหลักฐานไวยืนยันเพื่อชวยใหเห็นวาเราไม

ทุจริต

 3. อยาใหคนอื่นทุจริต ความหมายก็คือเราตองปองกันมิให

ผูเกี่ยวของกับเรากระทําทุจริต 
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3 สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแกไข

3.1 “สาเหตุของความบกพรองตางๆ  และการทุจริต”

1 ระบบการควบคุมภายในของหนวยงานไมเหมาะสม 

2 เจาหนาที่ขาดความรับผิดชอบ  ประมาทเลินเลอ  ไมเอาใจใส 

ตอการปฏิบัติงานเทาที่ควร 

3 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในระเบียบ  

ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติ 

4 ผูบริหารไมไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามที่ควรจะเปน 

5 การตั้งใจที่จะไมปฏิบัติตามระเบียบตางๆ  เพื่อผลประโยชน 

ตอตนเองและพวกพอง 

6 ความตองการอยากไดในสิ่งที่ไมใชของตน  (ความโลภ/ความไมรูจักพอ) 
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3.2 “ผลกระทบ”

1 ทางราชการเสียหายจากขอบกพรองตางๆ  และทุจริต 

- สูญเสียเงินงบประมาณโดยไมจําเปน 

- ใชประโยชนจากพัสดุไมไดตามวัตถุประสงค 

2 ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการกระทํา 
ของเจาหนาที่ของรัฐ 

3 ประเทศชาติไมเจริญ 
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3.3 “แนวทางแกไข” 

1 ใหความรูดานกฎหมายและระเบียบตางๆ 
2 ผูบริหารใหความสําคัญกับการควบคุม/ 

กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา 

3 จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ด ี
3.1 การจัดแบงสวนงานที่ชัดเจน 

3.2 มีการมอบหมายอํานาจใหผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3.3 มีบุคลากรที่ดีเหมาะสมกับงาน 
3.4 มีระบบการปองกันรักษาพัสด ุ

3.5 มีการตรวจสอบภายในที่เปนอิสระอยางแทจริง 

4 การปลูกจิตสํานึกที่ดีและมีจิตสํานึกสาธารณะ 
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ที่ นว 89/2497             กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร    

 

1  เมษายน  2497 

 

เรื่อง ขาราชการอางวาไมรูกฎหมายและระเบียบแบบแผนในหนาที่ 

เรียน (เวียนกระทรวงทบวงกรม)  

 

 ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2497  ไดพิจารณาเห็นวา 

ขาราชการแตละคนยอมมีหนาที่ๆจะตองรับผิดชอบตามตําแหนงหนาที่ของตนหากไมไดปฏิบัติงาน 

ในหนาที่ก็ดี  หรือละเวนมิไดปฏิบัติก็ดี  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการแลว  จะอางวาไม รูกฎหมาย

หรือระเบียบแบบแผนขอบังคับของทางราชการมิได 

  จึงไดลงมติวา  ขาราชการผูมีหนาที่ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  จะอางวาไมรู

กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนขอบังคับอันตนจะตองปฏิบัติและอยูในหนาที่ของตนมิไดการที่ขาราชการ

ปฏิบัติงานไมชอบดวยกฎหมายระเบียบแบบแผนก็ดี  หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบ

แบบแผนกําหนดก็ดี  ใหถือวาเปนการผิดวินัยหรือหยอนสมรรถภาพ  แลวแตกรณี  และใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาลงโทษตามควรแตกรณีตอไป 

 

  จึงขอยืนยันมา 

 

ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 

 

(ลงนาม)  ชํานาญอักษร 

(หลวงชํานาญอักษร) 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร 

 

ที่ นว 89/2497             กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร    

 

1  เมษายน  2497 

 

เรื่อง ขาราชการอางวาไมรูกฎหมายและระเบียบแบบแผนในหนาที่ 

เรียน (เวียนกระทรวงทบวงกรม)  

 

 ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2497  ไดพิจารณาเห็นวา 

ขาราชการแตละคนยอมมีหนาที่ๆจะตองรับผิดชอบตามตําแหนงหนาที่ของตนหากไมไดปฏิบัติงาน 

ในหนาที่ก็ดี  หรือละเวนมิไดปฏิบัติก็ดี  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการแลว  จะอางวาไม รูกฎหมาย

หรือระเบียบแบบแผนขอบังคับของทางราชการมิได 

  จึงไดลงมติวา  ขาราชการผูมีหนาที่ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  จะอางวาไมรู

กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนขอบังคับอันตนจะตองปฏิบัติและอยูในหนาที่ของตนมิไดการที่ขาราชการ

ปฏิบัติงานไมชอบดวยกฎหมายระเบียบแบบแผนก็ดี  หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบ

แบบแผนกําหนดก็ดี  ใหถือวาเปนการผิดวินัยหรือหยอนสมรรถภาพ  แลวแตกรณี  และใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาลงโทษตามควรแตกรณีตอไป 

 

  จึงขอยืนยันมา 

 

ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 

 

(ลงนาม)  ชํานาญอักษร 

(หลวงชํานาญอักษร) 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร 
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อ.เกรียงไกร  นิศากร 
TEL.081-9229162


