
พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว
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หัวขอ
ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบของสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน

การเสริมสรางสมรรถนะดาน
การเงินและการคลังภาครัฐ  

รุนที่ 6
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หลักในการใชจายเงินแผนดิน

๏ หลักกฎหมาย
การจายเงินแผนดินจะกระทํา

ไดเฉพาะตามที่ไดรับอนุญาตไว
ในกฎหมายที่เกี่ยวของเทานั้น
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ
เงินแผนดิน

   ถือปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ
เงินแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๒
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       การตรวจเงินแผนดิน

1.คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(คตง.)

2.ผูวาการตรวจเงินแผนดิน(ผตง.)
3.สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.)

1.คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(คตง.)

2.ผูวาการตรวจเงินแผนดิน(ผตง.)
3.สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.)

 ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ  
ประกอบดวย
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีอํานาจหนาที่ (ม.15)

 กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผนดิน

  ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมี
การแกไข ขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดิน

 แตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลงั
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  วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน
   กําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาใน
เรื่องวินัยงบประมาณและการคลัง
   กําหนดโทษปรับทางปกครอง
  พิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลังในฐานะเปนองคกร
สูงสุด
  ดําเนินการอื่นตามที่บัญญัติไวในพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้



ผูวาการตรวจเงินแผนดิน มีอํานาจหนาที่ 
(ม.27,37)
 รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน

 ออกคําสั่งหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และการบริหารงานตรวจสอบของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน

 กําหนดแผนการตรวจสอบ  เรื่องที่จะตรวจสอบ 
วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบ  เปนตน
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 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
 มีหนาที่ตามมาตรา 39
   ตรวจสอบเงินแผนดิน ดังนี้
  (ก) ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาและ
 การใชจายเงินและทรัพยสินของหนวยรับตรวจหรือที่
อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และแสดง
ความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
มติครม.หรือไม   งาน/โครงการเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด ไดผลคุมคา เปนไปตาม
เปาหมายหรือไม
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•(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจายเงิน
ประจําปงบประมาณและงบแสดงฐานะการเง ิน
แผนดินประจําปงบประมาณและแสดงความเห็นวา
เปนไปตามกฎหมาย หรือไม

•(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําป
•(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน 
งาน โครงการที่จะมีผลตอการจัดทํางบประมาณ

•(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
คาธรรมเนียมและรายไดอื่นฯ ใหมีอํานาจในการ
ตรวจสอบการประเมินภาษีอากรฯ



เรียกผูรับตรวจหรือเจาหนาทีม่าเพื่อสอบสวน
หรือใหสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หลักฐานอื่น

     



มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆในระหวางพระอาทิตยขึ้น

และพระอาทิตยตกหรือในเวลาทาํการ

เรียกบุคคลใดๆ  มาใหการเปนพยาน



อายัดเงินและทรัพยสิน 

บัญชี ทะเบียน เอกสาร หลักฐานอื่น
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กิจกรรมการตรวจสอบ

  ๑.   ตรวจสอบดานการเงิน

  ๒.   ตรวจสอบการจัดเก็บรายได

  ๓.  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ

  ๔.  ตรวจสอบการดําเนินงาน

  ๕.   ตรวจสอบสืบสวน
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    1. การตรวจสอบดานการเงิน

ประกอบดวย

         - การตรวจสอบการเงินทั่วไป
         - การตรวจสอบงบการเงิน
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   การตรวจสอบการเงินทั่วไป
     

      การตรวจสอบการรับ – จายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน     และการใชจายเงิน และ
ทรัพยสินอื่นวาเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
หรือไม 
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การตรวจสอบงบการเงิน
•การตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นใน
ฐานะผูสอบบัญชีรับอนุญาตตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของหนวย
รับตรวจ เชน รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
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  2. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได 

  การตรวจสอบการจัดเก็บรายไดของ
หนวยรับตรวจ วามีการจัดเก็บที่เปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลตามประมาณการที่
กําหนดไว หรือไม 
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  3.  การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบความถ ูกต องของการ
ดําเนินการจัดซื ้อจัดจางวาเปนไปตาม
กฎหมาย  ระเบ ียบ  ข อบ ังค ับ  และมติ
คณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวหรือไม
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 4. การตรวจสอบดําเนินงาน

    การตรวจสอบการใช จ าย เง ินและ
ทรัพยสินอื่นของหนวยรับตรวจ เพื่อแสดง
ความเห ็นว าเป นไปตามว ัตถ ุประสงค 
เปนไปโดยประหยัด ไดผลตามเปาหมาย 
และมีผลคุมคาหรือไม 
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   5. การตรวจสอบสืบสวน
   การตรวจสอบกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย
วาจะมีการทุจริต หรือปฏิบัติผิดไปจากที่
กฎหมายกําหนดหรือไม   ขอมูลจากที่
กล าวข างต นมาจาก  การตรวจสอบ
ลักษณะอื่น หรือจากการรองเรียน   บัตร
สน เท ห   หร ือ ก รณ ีที ่เ ป น ข า ว จ าก
สื่อมวลชน 
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ผลที่ไดจากการตรวจสอบ
       รายงานผลการตรวจสอบ

1. ขอสังเกต
         ก.  มีขอสังเกต

    ข.  ไมมีขอสังเกต

2.  ขอเสนอแนะ
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22

ไมมีขอสังเกต

รายงาน
หัวหนาสวน

ราชการ

การรายงานการรายงาน
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23

มีขอสังเกต (ขอทักทวง)

รายงาน หัวหนาสวนราชการ

ผูกํากับดูแล

สตง.
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14

กรณีผลการตรวจสอบมีขอสังเกต
1.บกพรองเนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 44)

       คตง.แจงหนวยรับตรวจใหชี้แจง แกไขขอบกพรอง

  และแจงผลการดําเนินการตอคณะกรรมการฯ

  ภายใน 60 วัน   หากพนเวลาดังกลาว  หนวยรับตรวจไม
ดําเนินการโดยไมมีเหตุอันควร คตง.แจงกระทรวงเจา
สังกัดหรือผูบังคับบัญชาฯ

     หาก กระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชาฯไม
ดําเนินการหรือมีขอโตแยง   คตง.รายงานตอ สส.  สว. 
และครม. 
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  2. บกพรองเนื่องกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ   
มาตรา 44 วรรคสอง  

       บกพรองเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ  
ขอบังคับ หรือมติ ครม.ไมเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน หรือไมอาจปฏิบัติได หรือ
หากปฏิบัติแลวเสียประโยชนตอราชการ คตง.มี
อํานาจแจงตอผูมีอํานาจเพื่อแกไขปรับปรุงได
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  3. บกพรองเนื่องจากไมมีขอกําหนดใหหนวยรับตรวจ
ตองปฏิบัติ (มาตรา 45)

 -  คตง.แจงกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชาฯ 
เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเปนใหหนวยรับตรวจปฏิบัติ

 - กระทรวงเจาสังกัดฯ แจงตอคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่ คตง.กําหนด
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  4. พฤติการณนาเชื่อวาทุจริต/ใชอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ (มาตรา 46)

– คตง.แจงพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีและใหนํา
รายงานของ สตง. มาเปนหลักในการสอบสวนดวย

– คตง.แจงผูรับตรวจ/กระทรวงเจาสังกัด/
ผูบังคับบัญชาฯ เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ   ขอบังคับและมติ ครม.แก เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบ
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บทกําหนดโทษ(มาตรา 63)

 ผูรับตรวจ /ผูบังคับบัญชา /ผูควบคุม      

ผูกํากับ ละเลยไมปฏิบัติตาม

มาตรา44 , 45 หรือ 46  

ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย

 ผูรับตรวจ /ผูบังคับบัญชา /ผูควบคุม      

ผูกํากับ ละเลยไมปฏิบัติตาม

มาตรา44 , 45 หรือ 46  

ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยวนิัยทาง

งบประมาณและการคลัง 

พ.ศ.2544
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  พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตน  

แกเจาหนาที่หรือพนักงานของหนวยรับตรวจ ที่ฝาฝน

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามที่คณะ

กรรมการฯกําหนด เสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด

     คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ

                และการคลัง มีอํานาจหนาที่
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ผลของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยฯ

•ใหคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของ คตง. มีผลทาง

กฎหมายเชนเดียวกับคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนที่สั่ง

โดยผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจ

คตง.จะนําคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยงบประมาณ

และการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยก็ได  

ทั้งนี้  เพื่อเปนการปองปรามมิใหมีผูละเมิดวินัยอีก

ตอไป
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ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

     แบงเปนความผิดเกี่ยวกับ
1. การรับเงิน การเก็บรกัษาเงิน การนําเงินสง

  5. เงินยืม
4. การจัดเก็บรายได

2. การเบิกเงินและการจายเงิน

3. การบรหิารงบประมาณและการกอหนี้ผูกพัน

   6. การพัสดุ

7. ความผิดอื่น
1  มิถุนายน 2555 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน                   ศุลีมาศ ชลายนเดชะ 32



บทกําหนดโทษ
อัตราโทษปรับทางปกครองมี 4 ชั้น

โทษชั้นที่ 1   โทษปรับไมเกินเงินเดือน 1 เดือน      
โทษชั้นที่ 2   โทษปรับเทากับเงินเดือน 2 – 4 เดือน
โทษชั้นที่ 3   โทษปรับเทากับเงินเดือน 5 – 8 เดือน
โทษชั้นที่ 4   โทษปรับเทากับเงินเดือน 9 – 12 เดือน
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เงินที่ไดจากโทษปรับทาง
ปกครองใหนําสงเปน
     เงินรายไดแผนดิน 
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 การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณ     

และการคลัง  ไมเปนการตัดอํานาจของ        

ผูบังคับบัญชา ของผูถูกลงโทษที่จะพิจารณาลงโทษ

ทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก  แตตองเปนโทษ

สถานอื่นซึ่งมิใชเปนโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้น

เงินเดือน
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อายุความ
-มีอายุความ 5 ป นับแต
วันที่กระทําความผิดจนถึง
วันที่สํานักวินัยงบประมาณ
และการคลังรับเรื่องการ
กระทําความผิดดังกลาว
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ปญหาและอปุสรรคในการ
ตรวจสอบ
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ปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบ เชน
หนวยรับตรวจหาวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะดําเนินการตาม
ระเบียบ โดยมีการตีความที่แตกตางไปจากสตง.
 หนวยรับตรวจเพิ่มมากขึ้น มีกฎหมายเฉพาะเปนของ
ตนเอง สตง.ตองใชเวลาในการสรางความชํานาญ
ใหแกผูปฏิบัติงาน
การลงโทษผูกระทําความผิดเห็นผลชา ทําใหไมกลัว
การลงโทษ
 อัตรากําลังของสตง.ไมสอดคลองกับจํานวนหนวยรับ
ตรวจ(71,523)
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