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มำตรำ 4

“ตรวจเงนิแผน่ดนิ”
หมายความว่า

1. ตรวจสอบการเงินของหน่วยรบัตรวจ ซ่ึงรวมถึง การ
จดัเกบ็รายได้ การรบั การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การ
เกบ็รกัษา และการบริหาร ซ่ึงเงิน ทรพัยสิ์น สิทธิ และ
ผลประโยชน์ของหน่วยรบัตรวจ...ว่า “เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั มติ ครม. และแบบ
แผนการปฏิบติัราชการ หรือไม่”2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นัน้ “เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ ประหยดั เกิดผลสมัฤทธ์ิ และมีประสิทธิภาพ
หรือไม่” 3. ตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรบัตรวจ และแสดงความเหน็
ต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอ่ืนท่ีก าหนดไว้ใน
พรป. น้ี



พรป. วำ่ดว้ยกำรตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561

4

มาตรา 27 ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี
(1) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(2) ก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดิน
(3) ก ากบัการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (1) และ (2) และตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลงัของรฐั
(4) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเก่ียวกบัการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลงัของรฐั
(5) สัง่ลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลงัของรฐั
(6) หน้าท่ีและอ านาจอ่ืนตามท่ีบญัญติัไว้ในพระราชบญัญติัประกอบ
รฐัธรรมนูญน้ีหรือ กฎหมายอ่ืน

มาตรา 53 ให้ผู้ว่าการมีหน้าท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี
(1) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลกัเกณฑ์

มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดินท่ีคณะกรรมการก าหนด และตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลงัของรฐั

(2) ตรวจผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรฐั
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตาม และ
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รฐัตอ้งรกัษำวนิัยกำรเงนิกำรคลงัอยำ่งเครง่ครดั เพื่อให้ฐานะทางการเงิน
การคลงัของรฐั

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560

มีเสถียรภาพ และมัน่คงอย่างยัง่ยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลงัของรฐัและจดัระบบภำษใีหเ้กดิควำมเป็นธรรมแก่สงัคม

มำตรำ 62

พรบ. วนิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั พ.ศ. 2561

ไมมี่กฎหมายท่ีก าหนดกรอบวินัย
ทางการคลงัเป็นการเฉพาะ

(พรบ.วธิกีำรงบประมำณ/เงนิคงคลงั/หน้ี
สำธำรณะ/บรหิำรทุนหมนุเวยีน)

ขาดภาพรวมสถานการณ์ของ
การคลงัทัง้ประเทศ

ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั
มีแนวทางในการรกัษาวินัยทางการคลงั
ของประเทศอย่างชดัเจน

สามารถวิเคราะหภ์าพรวมสถานการณ์
การคลงัของทัง้ประเทศ
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1. กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลงัของรฐัหมวด 1  บททัว่ไป
หมวด 2  นโยบายการเงินการคลงั
หมวด 3  วินัยการเงินการคลงั
รายได้ รายจ่าย การจดัให้ได้มาซ่ึง
ทรพัยสิ์นและการบริหารทรพัยสิ์น
ของรฐั การก่อหน้ีและการบริหาร
หน้ี เงินนอกงบประมาณและทุน
หมุนเวียน การคลงัท้องถ่ิน
หมวด 4  การบญัชี การรายงานและ

2. กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง
(มาตรา 6 พรบ. วินัยฯ)

กำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวนิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั
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เช่น พรบ.วิธกีารงบประมาณ
พรบ.เงนิคงคลงั เป็นตน้ 
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พ.ร.บ.

จดัซือ้จดัจำ้ง
ระเบยีบกำร
จดัซือ้จดัจำ้ง

พ.ร.บ.

เงนิคงคลงั

กฎหมำย/ระเบยีบ
เกีย่วกบักำรเบกิจ่ำยเงนิ,

กำรรบัเงนิ
พ.ร.บ.วธิกีำร
งบประมำณ

ประมวล
รษัฎำกร

กฎหมำย/ระเบยีบ กำรเบกิจ่ำยเงนิ
กำรรบัเงนิ กำรเกบ็รกัษำเงนิ ของ

กระทรวงมหำดไทย
7
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ขอบเขตการ
บงัคบัใช้บงัคบัใช้กบั “หน่วยงานของรฐั” ตามมาตรา 4

1. สว่นรำชกำร
(รวมจงัหวดัและ

กลุ่มจงัหวดั)
2. รฐัวสิำหกจิ

3. หน่วยงำนของ
รฐัสภำ, ศำลยตุธิรรม

ศำลปกครอง, 
ศำลรฐัธรรมนูญ
และองคก์รอยักำร

4. องคก์ำร
มหำชน

5. ทุนหมนุเวยีน
ทีม่ฐีำนะเป็น
นิตบุิคคล

6. องคก์ร
ปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

7. หน่วยงำนอืน่
ของรฐัตำมที่

กฎหมำยก ำหนด



พระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั
พ.ศ. 2561 หมวด 3 วนิยักำรเงนิกำรคลงั

- เงนิทีไ่ดร้บัในลกัษณะผลพลอยไดจ้ำกกำร
ปฏบิตังิำน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่

- เงนิทีไ่ดร้บัในลกัษณะค่ำชดใชค้วำมเสยีหำย
หรอื
สิน้เปลอืงแหง่ทรพัยส์นิ

- เงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจำหน่ำยหุน้ในนิติบุคคล
เพื่อนำไปซือ้
หุน้ในนิตบิุคคลอื่น

ส่วนท่ี 1 รายได้ (ม. 31-36)

หลกัการ : รายได้แผ่นดินต้องน าส่งคลงั
ผูม้อบใหโ้ดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหใ้ชจ่้ำยในกจิกำร/เงนิทีเ่กดิ
จำกทรพัยส์นิซึง่มผีูม้อบใหเ้พื่อ
หำดอกผลใชจ่้ำยในกจิกำร

กรณไีม่
ตอ้งน ำส่ง

คลงัอ ำนำจ รมว. คลงั ทีจ่ะอนุญำต
ไมต่อ้งน ำเงนิสง่คลงั

- เงนิรำยรบัของหน่วยงำนของรฐั ทีเ่ป็น
สถำนพยำบำล
สถำนศกึษำ หรอืสถำนอื่นใดทีเ่ป็น

สำธำรณประโยชน์

รายได้ภาษีอากร
- กำรจดัเกบ็ภำษอีำกรตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย
- กำรยกเวน้ หรอืลดภำษอีำกรตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย
ทีใ่หอ้ ำนำจจดัเกบ็ภำษอีำกรนัน้

- ในกำรเสนอยกเวน้หรอืลดภำษอีำกรต่อผูม้อี ำนำจ ให้
หน่วยงำน
ของรฐัจดัท ำประมำณกำรกำรสูญเสยีรำยไดแ้ละประโยชน์

ทีค่ำด
วำ่จะไดร้บัจำกกำรยกเวน้หรอืลดภำษอีำกรดว้ยรายได้ค่าธรรมเนียม

-กำรจดัเกบ็/ลด/ยกเวน้รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมทีไ่มใ่ช่กำร
เรยีกเกบ็เพือ่ เป็นคำ่ตอบแทนกำรใหบ้รกิำรตอ้งเป็นไป
ตำมกฎหมำยรายได้รฐัวิสาหกิจ
-ใหร้ฐัวสิำหกจิทีไ่มต่อ้งเสยีภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจดัสรรก ำไร
สุทธนิำส่งคลงัในอตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล
-กค. ก ำหนดใหร้ฐัวสิำหกจิน ำส่งกำไรเพิม่เตมิได้

11

มำตรำ 35 กำรกนัเงนิรำยได้ (Earmarked Tax) เพือ่ให้
หน่วยงำนของรฐัน ำไปใชจ้่ำยตำมวตัถุประสงคข์องหน่วยงำน
นัน้
หรอืเพือ่กำรใดกำรหน่ึงเป็นกำรเฉพำะจะ
กระท ำมไิด้ เวน้แต่จะอำศยัอำนำจตำม
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มาตรา 32

- การจดัเกบ็รายได้แผ่นดินท่ีเป็นภาษีอากร จะกระท าได้กแ็ต่โดย
อาศยัอ านาจตามกฎหมาย

- การยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใดจะกระท าได้กแ็ต่โดยอาศยั
อ านาจตามกฎหมายท่ีให้อ านาจจดัเกบ็ภาษีอากรนัน้

พระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั
พ.ศ. 2561

มาตรา 33

- การจดัเกบ็ ลด และยกเว้นรายได้แผ่นดินท่ีเป็นค่าธรรมเนียมอนั
มิใช่ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระท าได้กแ็ต่โดยอาศยัอ านาจตาม
กฎหมายมาตรา 34

- บรรดาเงินท่ีหน่วยงานของรฐัจดัเกบ็หรือได้รบัไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ ไม่
ว่าจะได้รบัตามกฎหมาย ระเบียบ / ข้อบงัคบั /ได้รบัช าระตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือสญัญา / ได้รบัจากการให้ใช้ทรพัยสิ์น/เกบ็ดอกผลจาก
ทรพัยสิ์นของราชการ

ให้น าส่งคลงัตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย
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- ภำระทำงกำรเงนิทีเ่กดิขึน้และ
ขอ้ผกูพนั
ในกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ

- ประโยชน์ทีร่ฐัจะไดร้บั

หมวด 3 วนิยักำรเงนิกำรคลงั (ต่อ)

ขอ้ค ำนึงในกำรก่อหนี้ผูกพนั
กำรใชจ้ำ่ยเงนิงบประมำณ หรอื

เงนิอืน่

ส่วนท่ี 2 รายจ่าย (ม. 37-43)

หลกัการ : กำรก่อหนี้ผกูพนัหรอืจำ่ยเงนิของหน่วยงำนของรฐัตอ้งอำศยั
อำนำจทีม่อียู่ตำมกฎหมำย โดยตอ้งค ำนึงถงึควำมโปร่งใส คุม้ค่ำและ

ประหยดั
การ
จ่ายเงินส่วน

ราชการ
หน่วยงานของ
รฐัอ่ืน• กำรเบกิเงนิ

• กำรรบัเงนิ
• กำรจ่ำยเงนิ
• กำรเกบ็รกัษำเงนิ
• กำรนำเงนิสง่คลงั
• กำรรบัจ่ำยเงนิทดรอง
รำชกำร

• กำรเบกิเงนิ
• กำรรบัเงนิ
• กำรจ่ำยเงนิ
• กำรเกบ็รกัษำเงนิ

การก่อหน้ี
ผกูพนัฯ

ระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด
โดยได้รบัอนุมติัจาก ครม.

ต้องวางหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามกฎหมายเพ่ือ
การนัน้ ๆ

*ตำมหลกัธรรมำภิ
บำล โปร่งใส &

ตรวจสอบได้

พระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั
พ.ศ. 2561
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มาตรา 37

- หน่วยงานของรฐัจะก่อหน้ีผกูพนัหรือจ่ายเงินได้ กแ็ต่โดยอาศยั
อ านาจท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย

- การก่อหน้ีผกูพนัและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรฐัในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีหรือการด าเนินงาน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและ
ประหยดั โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ท่ีได้รบั ผลสมัฤทธ์ิ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรฐั

- ต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรฐันัน้ด้วย

พระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั
พ.ศ. 2561

มาตรา 39

- การเบิกเงินจากคลงั การรบัเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลงั

- ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด โดยความเหน็ชอบของ
คณะรฐัมนตรี

มาตรา 42

- หน่วยงานของรฐัซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ ต้องจดัให้มีการ
วางหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบั การเบิกเงิน การรบัเงิน

มาตรา 38

- ให้ผู้มีอ านาจอนุมติัการจ่ายเงิน มีหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานของรฐั ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือ
กฎ หรือตามท่ีได้รบัอนุญาตให้จ่าย



หมวด 3 วนิยักำรเงนิกำรคลงั (ต่อ)

สว่นที่ 3 กำรจดัใหไ้ดม้ำซึง่ทรพัยส์นิและกำรบรหิำรทรพัยส์นิของรฐั (ม. 44-48)

หลกัการ : ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย โดยตอ้งพจิำรณำประโยชน์ของรฐัและประชำชน ควำมคุม้คำ่ และประหยดั

การบริหารเงิน
คงคลงั

- กฎหมำยก ำหนดใหร้บัผดิชอบดแูลรกัษำและบรหิำร
ทรพัยส์นิ
ของตนเอง

- จดัท ำบญัชทีรพัยส์นิของแผ่นดนิ/รำยงำนให้ กค. 

ทรำบ
ตำมหลกัเกณฑข์อง กค.

หน่วยงำนของรฐั

- ดแูลรกัษำและบรหิำรทรพัยส์นิ
- จดัท ำบญัชทีรพัยส์นิของแผ่นดนิ
- กค. มอบหมำยใหห้น่วยงำนของรฐัอื่นท ำแทน
ได้

กระทรวงกำรคลงั

ทรพัยส์นิของแผ่นดนิและ
ทรพัยส์นิทีต่กเป็นของ

แผ่นดนิ
ตอ้งรอบคอบ/บรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งเหมำะสม

หลกัการ : เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
เงนิคงคลงั

และใหร้กัษำไวใ้นระดบัทีจ่ ำเป็น

การจดัซ้ือ จดัจ้างและการ
บริหารพสัดุ

15

หลกัการ : เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำรบรหิำร
พสัดุ
ภำครฐั

พระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั
พ.ศ. 2561
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มาตรา 44

การบริหารจดัการทรพัยสิ์นท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ
การก ากบัดแูลของหน่วยงานของรฐั

- ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎท่ีเก่ียวข้อง
- ต้องพิจารณาประโยชน์ของรฐั และประชาชน ความ

คุ้มค่า และความประหยดั
- ต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมีการ

บริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม
- ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรพัยสิ์นนัน้

พระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั
พ.ศ. 2561
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พระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั
พ.ศ. 2561

กฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั
หรือกฎระเบียบของหน่วยงานของรฐั เช่น

- พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั
พ.ศ. 2560 

- ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

มาตรา 48

การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดขุองหน่วยงานของรฐั
- ต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรฐัโดยเคร่งครดั

- โดยต้องด าเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและตรวจสอบได้



หมวด 3 วินัยการเงินการคลงั ส่วนท่ี 4 การก่อหน้ีและการ
บริหารหน้ี (ม. 49 -60) 
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รำยงำนสดัส่วนหนี้สำธำรณะ
ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ ต่อ ครม. และ
คณะกรรมกำร โดยใหเ้ปิดเผย
ต่อสำธำรณชนทุก 6 เดอืน

กรณทีีไ่มส่ำมำรถ
ด ำเนินกำร ไดต้ำมสดัส่วนที่
ก ำหนดไว้ ให้ รมว. รำยงำน
เหตุผล วธิกีำร และ
ระยะเวลำในกำรท ำให้
สดัส่วนอยู่ภำยใตส้ดัส่วนที่
ก ำหนดไวเ้สนอ ครม. และ
เปิดเผยใหส้ำธำรณชน
ทรำบ

-สดัสว่นหน้ีสำธำรณะต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ
-สดัสว่นภำระหน้ีของรฐับำลต่อประมำณกำรรำยไดป้ระจ ำปีงบประมำณ
-สดัสว่นหน้ีสำธำรณะทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศต่อหน้ีสำธำรณะทัง้หมด
-สดัสว่นภำระหน้ีสำธำรณะทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศต่อรำยไดจ้ำกกำร
สง่ออกสนิคำ้และบรกิำร
-สดัสว่นอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร

ข้อค านึงในการก่อ
หน้ี : ควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหน้ี กำร
กระจำยภำระกำร
ช ำระหน้ี เสถยีรภำพ
ควำมยัง่ยนืทำง
กำรเงนิกำรคลงั และ
ควำมน่ำเชื่อถอืของ
ประเทศ และของ
หน่วยงำนของรฐัผูกู้้

รำยงำนสดัส่วนทีก่ ำหนดให้ ครม. 

ทรำบ

ทบทวนสดัส่วนดงักล่ำวทุก 3 ปี
และรำยงำน ครม.
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หลกัการ : ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย อยู่ภำยใตว้ตัถุประสงคแ์ละอ ำนำจหน้ำทีข่องผูกู้โ้ดยตอ้งท ำอย่ำงรอบคอบ
คณะ

กรรมการฯ

กระทรวงกำรค
ลงั



หมวด 3 วินัยการเงินการคลงั ส่วนท่ี 4 การก่อหน้ีและการ
บริหารหน้ี (ต่อ) ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบรหิำรหนี้สำธำรณะโดย

เคร่งครดั

การกู้เงิน/ 

การค า้
ประกนั
โดย

รฐับาลการกู้เงิน
เพื่อชดเชย
การขาดดลุ
งบประมาณการกู้เงิน
เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจ
และสงัคม

นอกเหนือจำกกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบรหิำรหน้ีสำธำรณะ
- กค. สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยกำรตรำกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะ
- ตอ้งเป็นเฉพำะกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเรง่ด่วน/ไมส่ำมำรถตัง้งบประมำณ
รำยจ่ำย
ประจ ำปีไดท้นั/หน่วยงานของรฐัมีความพร้อมในการด าเนินการ

- ให้ กค. ด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบัสถำนะของเงนิคงคลงั โดยค านึงถึง
ประมาณการรายได้และ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละช่วงเวลำดว้ย

- หำกระหว่ำงปีสำมำรถจดัเกบ็รำยไดเ้กนิกว่ำประมำณกำร หรอืเบกิจ่ำย
งบประมำณต ่ำกว่ำที่
ประมำณกำร ให้ กค. พิจารณาปรบัลดวงเงินกู้ไดต้ำมควำมเหมำะสม

- ใหท้ ำไดเ้ฉพำะกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเรง่ด่วน/ไมส่ำมำรถใชง้บประมำณ
รำยจ่ำยได้
- ต้องก าหนดวตัถปุระสงคข์องการใช้จ่ายเงิน หน่วยงานของรฐัท่ีเป็น
ผู้รบัผิดชอบ แผนงานหรือ
โครงการ และจ านวนเงินกู้ท่ีต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ

- หน่วยงำนของรฐัทีเ่ป็นเจำ้ของโครงกำรตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรด ำเนินกำร
แลว้

มเีงนิเหลอื

ไมไ่ด้
เบกิจ่ำย

คลั
ง

-ก่อนเร่ิมปีงบประมาณหน่วยงำนของรฐัตอ้ง
จดัท ำแผน
กำรกูเ้งนิและกำรบรหิำรหน้ีเงนิกู้ ส่งให้ กค./เมือ่กู้
เงนิแลว้ ใหร้ำยงำนให้ กค. ทรำบดว้ย

- หลงัส้ินปีงบประมาณ 30 วนั ใหห้น่วยงำนของ
รฐัจดัท ำ รำยงำนกำรกูเ้งนิ/สถำนะหน้ีเงนิกูค้ง

เมือ่ด ำเนินกำร
ตำม แผนงำน
หรอืโครงกำร

19



หมวด 3 วินัยการเงินการคลงั ส่วนท่ี 5 เงินนอกงบประมาณและเงินทนุ
หมนุเวียน (ม. 61 - 63) 
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หลกัการ : เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าท่ีจ าเป็น และให้น าเงินนอกงบประมาณ
มาฝากไว้ท่ีกระทรวงการคลงั เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืนหรือได้ท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเป็นอย่างอ่ืนเงินนอก

งบประมาณ
1. ยงัไมไ่ด้ใช้
จ่าย2. มีเงินคงเหลือ
ส่งตามระเบียบ
ท่ีก าหนด

ฝา
ก

ทุน
หมุนเวียนหลกัการ : การจดัตัง้ทุนหมนุเวียน

เป็นไปตาม
กฎหมายเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมนุเวียน

- การขอจดัตัง้
- การบริหาร
- การประเมินผล
- การรวม
- การยบุเลิก

กระทรวงกำรค
ลงั*เว้นแต่จะมี

กฎหมาย
ก าหนดไว้เป็น

อย่างอ่ืน
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วินัยการคลงั (มาตรา
65)

-การจดัท างบประมาณ
-การใช้จ่าย
-การก่อหน้ีผกูพนั
-การบริหารทรพัยสิ์นของ
อปท.
ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้โดย
พิจารณา ผลสมัฤทธ์ิ ความ
คุ้มค่า ความประหยดั และ
ภาระทางการคลงัในอนาคต

หลกัการ : กำรก่อหน้ีของ อปท. ตำม
อ ำนำจทีม่อียูต่ำมกฎหมำยจดัตัง้นัน้ ถำ้เป็น
กำรกูเ้งนิหรอื กำรออกพนัธบตัรหรอื
กำรค ้ำประกนั ใหอ้ยูภ่ำยใตบ้ทบญัญตัแิหง่
กฎหมำยน้ี และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรบรหิำรหน้ีสำธำรณะ
ดว้ย

การก่อหน้ีของ อปท.

กำรกูเ้งนิเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศตอ้ง
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ครม. ดว้ย

หมวด 3 วินัยการเงินการคลงั ส่วนท่ี 6 การคลงัท้องถ่ิน (มาตรา 64 - 67) 

หลกัการ : อปท. ต้องจดัเกบ็รายได้ให้เพียงพอในการจดัท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
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มำตรำ 80 การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท าด้วยความสจุริต รอบคอบ
โปร่งใส เท่ียงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตาม
หลกักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ

ในกรณีมีการกระท าผิดวินัยการเงินการคลงัของรฐัตามท่ีก าหนด
ไว้ใน พรบ. น้ี การสัง่ลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พระรำชบญัญตัวินิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั พ.ศ. 2561

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน



พรป. วำ่ดว้ยกำรตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2561
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มำตรำ 11

ในกำรตรวจสอบ เจำ้หน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำม
หลกัเกณฑม์ำตรฐำนเกีย่วกบักำรตรวจเงนิแผน่ดนิ

และใหโ้อกำสเจำ้หน้ำทีข่องหน่วยรบัตรวจ
ไดช้ีแ้จงเหตุผลและแสดงพยำนหลกัฐำนของตน



สรา้งความ

เช่ือมัน่ใหก้บั

ทุกภาคส่วน

การจัดซ้ือจัดจา้ง

มีกรอบการ

ปฏิบติังานทีเ่ป็น

มาตรฐาน

เดียวกนั
มุ่งเนน้การ

เปิดเผยขอ้มูล 

เพือ่ความโปร่งใส 

และมีการแข่งขนั

อย่างเป็นธรรม

ค านึงถงึ

วตัถุประสงค์

การใชง้านเป็น

ส าคญั เพือ่ให้

เกิดความคุม้ค่า

ในการใช้

จ่ายเงิน

เนน้การวางแผน

และประเมินผล

เพือ่ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพ

และประสทิธิผล

ส่งเสริมให้

ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วม เพือ่

ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

การจัดซ้ือจัดจา้ง

ดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

เพือ่การเปิดเผย

โปร่งใส

พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐



ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง

การตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี  
(วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้มีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรอืสัง่จ้าง
(1) หวัหน้าหน่วยงานของรฐั
(2) ผูมี้อ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงชัน้

การท าสัญญา
หวัหน้าหน่วยงานของรฐั

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา
เมือ่ส้ินสดุกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรฐั

จดัให้มีการบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขัน้ตอนการ
จดัซ้ือ

จดัจ้าง พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมีรายการดงัต่อไปน้ี

กองการพัสดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซ้ือ
หรอืขอ
จ้าง

เอกสารเก่ียวกบัการรบัฟัง
ความคิดเหน็ร่างขอบเขต
ของงานหรอืรายละเอียด

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ท่ีจะซื้อหรือจ้าง และผลการ
พิจารณาในเรื่องนัน้ (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญ
ชวน และเอกสาร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ข้อเสนอ
ของ
ผู้ย่ืน

ข้อเสนอ
ทุกราย

บนัทึกรายงาน
ผลการ
พิจารณา
คดัเลือก
ข้อเสนอ

ประกาศผล
การพิจารณา
คดัเลือกผู้ชนะ
การจดัซ้ือจดั
จ้างหรือผู้ได้รบั
การคดัเลือก

สญัญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทัง้
การแก้ไขสญัญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ

(ถ้ามี)

บนัทึก
รายงาน
ผลการ
ตรวจรบั
พสัดุ

24



การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

▰ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
▰ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก็ได้
▰องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม

กองการพัสดุ
ภาครัฐ



การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จ้างท่ีปรึกษา

จ้างออกแบบ
หรือควบคมุงาน

-วงเงินเกิน 5 แสน
บาทแต่ไม่เกิน 5 

ล้าน
ให้อยู่ในดลุพินิจ
-วงเงินเกิน 5 ล้าน
บาท ให้เผยแพรเ่พ่ือ
รบัฟังความคิดเหน็
-รฐัวิสาหกิจ จะ
ก าหนดแตกต่างได้
โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการ
วินิจฉัย

อาจน าร่างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพื่อรับฟงัความคดิเห็น

จากผู้ประกอบการ
ก่อนก็ได้ 

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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การตรวจสอบที่สตง.ตรวจพบ

▰ การประกาศการจดัซ้ือจดัจา้ง

▻ ขอ้ความในประกาศไม่สอดคลอ้ง ไม่ตรงกบั

เอกสารท่ี หน.ส่วนราชการ/ผูที้่ไดร้บั

มอบหมายอนุมติั

▻ ไม่ปรากฏหลกัฐานว่ามีการเผยแพร่และ

รายละเอียดไวใ้นเว็บไซตข์องหน่วยงาน



การตรวจสอบท่ีสตง.ตรวจพบ

▰ การประกาศการจดัซ้ือจดัจา้ง (ต่อ)

▻ ไม่ก าหนดเงือ่นไขตามประกาศ ป.ป.ช. ไว ้

ในประกาศการจดัซ้ือจดัจา้ง

▻ จดัท าประกาศโดยก าหนดขอ้ความหรือ

เงือ่นไขเป็นการกีดกนั  /ไม่เปิด

โอกาสใหม้ีการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม



การจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

**   ก่อนการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**

29

หลกัการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

หัวหน้า
หน่วยงานของ

รัฐ

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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➢ เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
➢ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ

แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
➢ ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
➢ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน

ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน 
➢ ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ  
➢ วิธีจะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีน้ัน
➢ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
➢ ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่

จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ 
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รายละเอียดของรายงานขอซ้ือ/จ้าง
กองการพัสดุ

ภาครัฐ



คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการ
พิจารณาผล

การประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซ้ือหรอืจ้าง
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุ

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง
โดยวิธี
คดัเลือก

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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➢ ประธาน 1 คน
➢ กรรมการอื่นอย่างน้อย 2 คน 

ยกเว้น งานจ้างท่ีปรึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน
➢ แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยค านึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  แต่จ านวนกรรมการที่เป็น
บุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
กองการพัสดุ

ภาครัฐ
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะควรแต่งตั้ง
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างน้ันๆ
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ข้อห้าม กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

องคป์ระชมุ
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง

เพิ่มอีก 1 เสียง

ยกเว้
น

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เหน็ด้วยกบัมติของ
คณะกรรมการ ให้ท าบนัทึกความเหน็แย้งไว้ด้วย

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

34



การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

ประธานกรรมการและกรรมการ 
จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  
ท้ังนี้  การมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ซึ่งท่ีประชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือ
จ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้
นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการ ท่ีตนได้รับ
แต่งต้ังนั้น และให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป

กองการพัสดุ
ภาครัฐ



• คณะกรรมการชดุต่างๆ ตามท่ี กม./ 

ระเบยีบก าหนด ไม่ปฏิบติัหนา้ที่/ปฏิบติัไม่

ถูกตอ้ง /พจิารณา/ตรวจรบั ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด

• ผูค้วบคุมงานไม่ปฏิบติัหนา้ที่ /ปฏิบติั

หนา้ที่คุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูป

รายการ /สญัญา ที่ก าหนด



การตรวจสอบที่สตง.ตรวจพบ

▰ คณะกรรมการ TOR  /  ราคากลาง

▻ ค านวณราคากลางไม่ถูกตอ้งสอดคลอ้งตาม

ความเป็นจริง / ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

▻ ค านวณราคากลาง โดยคิดปริมาณงานสูง

กว่าสภาพความเป็นจริง หรือสูงกว่าแบบรูป

รายการ



ผูค้วบคุมงาน

ผูค้วบคุมงานปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่อง

ไม่จดบนัทึกผลการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง

สภาพอากาศประจ าวนั

ไม่รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งเมือ่มีการ

เปลีย่นแปลงรายการก่อสรา้งระหว่างปฏิบติังาน

ส่งมอบงานโดยรบัรองว่าถูกตอ้งครบถว้นแลว้เสร็จ

ตามสญัญาแต่ปฏิบติังานจริงยงัไม่แลว้เสร็จตามสญัญา



คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ
▰ มิไดป้ฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบ/ขอ้ตกลง/สญัญา

▰ ตรวจรบัทั้งท่ีงานยงัไม่แลว้เสร็จ

▰ จดัท ารายงานผลการตรวจรบั

เป็นเท็จ ท าใหม้ีการเบกิจ่ายเงินจากทาง

ราชการ



24

ผลกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย
(ม. 85)

ผูว้่ำกำรฯ/

จนท.ซึง่ผูว้่ำกำรฯ
มอบหมำย

ตรวจเงนิแผ่นดนิ

มขีอ้บกพรอ่ง
เน่ืองจำกจนท.หน่วยรบัตรวจไม่

ปฏบิตัิตำมกฎหมำยระเบยีบฯ

ควำมเสยีหำยแก่รฐัทีไ่ม่
เกีย่วกบั

มขีอ้บกพรอ่งและ
ก่อใหเ้กดิกฎหมำยว่ำดว้ย
วนิยัฯ

กรณีปรำกฎว่ำกฎหมำย/

ระเบยีบไมเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์หรอื
กำรปฏบิตัติำมจะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย

ผูว้่ำกำรฯ แจง้
ขอ้บกพรอ่งพรอ้มขอ้เสนอแนะใหผู้ร้บัตรวจ
ทรำบเพื่อแกไ้ข ควบคุม มใิหเ้กดิ

ขอ้บกพรอ่งอกี

ผูว้่ำกำรฯ แจง้ใหผู้ร้บัตรวจ
ด ำเนินกำรทำงละเมดิ/

วนิยัแลว้แต่กรณี

ใหผู้ว้่ำกำรฯ เสนอแนะต่อหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อปรบัปรงุ

แกไ้ขกฎหมำย ระเบยีบให้
เหมำะสม

ผูร้บัตรวจแจง้ผล
กำรด ำเนินกำร
ใหผู้ว้่ำกำรฯ ทรำบ

หมวด 6 หน้ำทีแ่ละอ ำนำจในกำรตรวจสอบของ
ผูว้ำ่กำรฯ
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ผูว้่ำกำรฯ/

จนท.
ซึง่ผูว้่ำกำรฯ
มอบหมำย

กำรเงนิกำรคลงัของรฐั

ตรวจเงนิแผ่นดนิ

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวนิยั

ขอ้บกพรอ่งทีต่รวจ
พบไมก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย

แก่รฐั

มลีกัษณะเป็นกำรทุจรติ
ขอ้บกพรอ่งทีต่รวจ
พบ

ขอ้บกพรอ่งทีต่รวจ
พบ

มลีกัษณะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย/

จงใจไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยวนิยัฯ

ผูว้่ำกำรฯ แจง้ผูร้บัตรวจ
ทรำบเพื่อก ำกบัดแูลมใิห้

เกดิขอ้บกพรอ่งอกีกไ็ด้

ใหผู้ว้่ำกำรฯ สง่เรือ่งให้
ป.ป.ช.

ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่

ผูว้่ำกำรฯ แจง้ผูร้บัตรวจ
ด ำเนินกำรทำงละเมดิ/วนิยั

ผูว้่ำกำรฯ จะแจง้ให้
ด ำเนินกำรภำยในเวลำที่
ก ำหนดกไ็ด้

ผูร้บัตรวจแจง้ผล
กำรด ำเนินกำรให้
ผูว้่ำกำรฯ ทรำบ

ผูร้บัตรวจไมด่ ำเนินกำร
ภำยในเวลำทีก่ ำหนด

หมวด 7 วนิยักำรเงนิ
กำรคลงัผลกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยวนิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั

ไม่มี ลกัษณะเป็นกำร
ทุจรติและ
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กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยักำรเงนิ
กำรคลงักำรเสนอเรื่องวินัยทางงบประมาณและการ

คลงัตำม พรป. ว่ำดว้ยกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ
พ.ศ.2542

กำรเสนอเรื่องวินัยการเงินการคลงั
ตำม พรป. ว่ำดว้ยกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ
พ.ศ.2561

จนท. ตรวจสอบ

ผูร้บัตรวจไมด่ ำเนินกำร
โดยไมม่เีหตุอนัสมควร
หรอืเป็นกรณ๊ทีไ่มอ่ำจ
ด ำเนินกำรตำมม. 95 ว.3

หรอื ม.96 ได้

ผูว้่ำกำร
ฯเสนอเรือ่งต่อ คตง.

ใหล้งโทษทำงปกครอง
แก่ผูร้บัตรวจ/

จนท.ของรฐั

ตรวจเงนิแผ่นดนิ จดัท ำรำยงำน
กำรตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิำรณ์ตำมผล
กำรตรวจสอบเขำ้องคป์ระกอบ
ควำมผดิวนิยัทำงงบประมำณฯ

แจง้ใหผู้ร้บัตรวจ
ด ำเนินกำรทำง อำญำ

ผูว้่ำกำรฯ/

จนท.
ซึง่ผูว้่ำกำรฯ
มอบหมำย

จดัท ำรำยงำน
กำรตรวจสอบ

แจง้ใหผู้ร้บัตรวจ
ด ำเนินกำร

ทำงวนิยั/ละเมดิ

ตรวจเงนิแผ่นดนิ

วนิยั ละเมดิ แลว้แต่กรณี
จนท.ตรวจสอบเสนอเรือ่งต่อ
คตง. โดยอนุมตัผิูว้่ำกำรฯ
เพื่อใหล้งโทษปรบัทำงปกครอง
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ผูว้ำ่กำรฯ จะเสนอต่อ คตง. ใหล้งโทษทำงปกครองแก่ผูร้บัตรวจไดใ้นกรณี

(1) ผู้รบัตรวจผู้ใด (1) ผู้รบัตรวจผู้ใด

กรณีท่ี 1

กำรเสนอเรือ่งต่อ คตง. (มำตรำ
96)

กรณีท่ี 2ไมเ่กีย่วกบักฎหมำยวำ่ดว้ยวนิยั
กำรเงนิกำรคลงัของรฐั

เกีย่วกบักฎหมำยวำ่ดว้ย
วนิยักำรเงนิกำรคลงัของรฐั

(2) ไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้
ค่าเสียหาย/ด าเนินการทางวินัย
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่รฐัท่ี
ไม่เก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลงัของรฐั

(3) ภายในเวลาท่ีผู้ว่าการฯ
ก าหนด โดยไม่มีเหตอุนั
สมควร

(กรณี ม.85 

ว.

(กรณี ม.95

ว.

(2) ไม่ด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้
ค่าเสียหาย/ด าเนินการทางวินัย ใน
กรณีข้อบกพร่องท่ีตรวจพบมี
ลกัษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
รฐั /มีลกัษณะเป็นการจงใจไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลงัของรฐั

(3) ภายในเวลาท่ีผู้ว่าการฯ
ก าหนด โดยไม่มีเหตอุนั
สมควร
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(4) เป็นกรณีท่ีไม่อาจ
ด าเนินการตามมาตรา 95 

ว.3 28

(1) เจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้มีหน้าท่ี
ต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยฯ

การเสนอเรื่องต่อ คตง. (มาตรา 97)

ผูว้ำ่กำรฯ จะเสนอต่อ คตง. 
ใหล้งโทษทำงปกครองแก่เจำ้หน้ำทีข่องรฐัไดใ้นกรณี

(2) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยฯ(3) โดยจงใจ

กรณีท่ี 1

(4) เป็นกรณีท่ีไม่อาจ
ด าเนินการตามมาตรา 96

(1) เจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้มีหน้าท่ี
ต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยฯ(2) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่า

ด้วยวินัยฯ(3) โดยจงใจ

กรณีท่ี 2
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การเสนอเรื่องต่อ คตง. (มาตรา 96  ว.2)

เพือ่ใหล้งโทษทำงปกครองแก่ผูร้บัตรวจ
หรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ใหผู้ว้ำ่กำรฯ

ทีเ่ป็นเหตุอนัควรลงโทษทำงปกครอง

29

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั
โทษทำงปกครองทีส่มควรลง

สรุปขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิำรณ์
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การพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือลงโทษทางปกครอง (มาตรา 99)

30

กำรแจง้ขอ้กล่ำวหำใหผู้ถ้กูกล่ำวหำทรำบ และกำรยืน่ค ำชีแ้จงของผูถ้กูกล่ำวหำ
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่ คตง. ก ำหนด

ตรวจสอบของผู้ว่าการฯ เป็นหลกั
1. ให้ คตง. ใช้รายงานผลการ 2. ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถกูกล่าวหาช้ีแจง

แสดงหลกัฐานประกอบการพิจารณาด้วย
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2. ต ำหนิโดยเปิดเผย
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัโทษ

ทำงปกครอง

1. ภำคทณัฑ์

มาตรา 98

31

โทษทำงปกครอง กำรพจิำรณำโทษทำงปกครอง

3. ปรบัทำงปกครอง
(เป็นเงนิไมเ่กนิ

ต่อสำธำรณชน

ให้ คตง. ค ำนึงถงึ

1. ควำมรำ้ยแรงแห่งพฤตกิรรม
ทีก่ระท ำควำมผดิ

2. ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้
จำกกำรกระท ำนัน้

เงนิเดอืน 12 เดอืน)
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(มาตรา 100)

32

ควำมผดิตำมทีบ่ญัญตัไิวเ้พรำะตอ้งปฏบิตัติำม
1. ผูร้บัตรวจ/จนท.ของหน่วยรบัตรวจได้
กระท ำ

2. ปรำกฎพยำนหลกัฐำนพสิจูน์ไดว้่ำ
ไดโ้ตแ้ยง้หรอืคดัคำ้นค ำสัง่นัน้ไวแ้ลว้

เหตุยกเวน้โทษ

ค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ “ใหไ้ดร้บัยกเวน้โทษทำงปกครอง”
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1. ผูถ้กูกล่ำวหำถงึแก่
ควำมตำย

มำตรำ 101กำรระงบักำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
ควำมผดิวนิยั

2. ด ำเนินกำรไมแ่ลว้เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำ 5 ปี
นบัแต่วนัทีก่ระท ำ
ควำมผดิ
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มาตรา 102

ไมต่ดัอ ำนำจของผูบ้งัคบับญัชำ
แต่โทษดงักลำ่วตอ้งมใิชโ่ทษตดัเงนิเดอืน

หรอืลดขัน้เงนิเดอืน

กำรวนิิจฉยัลงโทษวนิยั
กำรเงนิกำรคลงัของรฐั

ของผูถู้กลงโทษ ทีจ่ะพจิำรณำลงโทษ
ทำงวนิยัเพรำะเหตุเดยีวกนันี้อกี

34
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มำตรำ 103

ผูถ้กูส ัง่ลงโทษทำงปกครองอำจอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงปกครอง
ต่อศำลปกครองสงูสดุได้ ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่

กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษ

รธน.มำตรำ 240 : ในกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสดุ
ตอ้งค ำนึงถงึนโยบำยกำรตรวจเงนิแผน่ดนิและหลกัเกณฑ์
มำตรฐำนเกีย่วกบักำรตรวจเงนิแผน่ดนิ
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พร ๔ ประการ ของ

การใชดุ้ลยพินิจทีช่อบ
- ค านึงถงึประโยชนส่์วนรวม

- ปราศจากผลประโยชนท์บัซอ้น

- มีความสมเหตุสมผล

- กระบวนการโปร่งใสตรวจสอบได ้

52




