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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ม.๓๑๒ การตรวจเงินแผ่นดินกระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน  
(คตง.) และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  

ม.๓๓๓ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดิน อย่างน้อย
ต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 

“อ านาจหน้าที่ของ คตง. เกี่ยวกับ การวางนโยบาย การให้ค าปรึกษาและค าแนะน า การก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาใน
เรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การก าหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณา
วินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด” 
 

 
 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร ความเป็นมา 



พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงนิแผน่ดิน พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตรา ๑๙ เพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
วินัย ให้มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังคณะหนึ่งซึ่ง คตง. แต่งตั้งขึ้น มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาและก าหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ของหน่วยรับตรวจที่     
ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่ คตง. ก าหนด 

มาตรา ๒๐ วรรคสาม “วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง การคัดค้าน
กรรมการวินัยทางงบประมาณและ การคลัง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่ คตง. ก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องให้
โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าต้องรับผิดทางวินัยมีสิทธิชี้แจงและน าสืบแก้ ข้อกล่าวหาและต้องมีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส านวนคนหนึ่งมีหนา้ที่ในการท าส านวน รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอ ความเห็นโดยอิสระ
แก่คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง” 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร ความเป็นมา 



มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่ คตง. ก าหนด 
 ระเบียบ คตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- ก าหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไว้ ๔ ชั้น ได้แก่ 
(๑) ชั้นที่ ๑ ปรับไม่เกินเงินเดือน ๑ เดือน (๒) ชั้นที่ ๒ ปรับเท่ากับเงินเดือน ๒–๔ เดือน 
(๓) ชั้นที่ ๓ ปรับเท่ากับเงินเดือน ๕–๘ เดือน (๔) ชั้นที่ ๔  ปรับเท่ากับเงินเดือน ๙–๑๒ เดือน 
- หมวด ๒ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง (ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน เก็บรักษาเงิน 
และน าเงินส่ง  ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน  ความผิดเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน  ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้  ความผิดเกี่ยวกับการยืมเงิน  
ความผิด เกี่ยวกับการพัสดุ  และความผิดอื่น) 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ คตง. ก าหนด 
 ระเบียบ คตง. ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔ 

(การเสนอเรื่อง การสั่งรับพิจารณา การสอบสวนหาข้อเท็จจริง/แจ้งข้อกล่าวหา  ไต่สวน/สรุป
ส านวน คระกรรมการวินัยฯ พิจารณา คตง.วินิจฉัยชี้ขาด การบังคับตามค าวินิจฉัย) 

 
 
 

 

 

 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร ความเป็นมา 



ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง 
ของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยนืตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและ  
จัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
กรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ    การก าหนดวินัยทางการคลัง 
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน 
ของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ 

ร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



มาตรา ๑๔๐ การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าไดเ้ฉพาะที่ไดอ้นุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน
งบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ       
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน จะจ่ายไปกอ่นก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณถัดไป 

ร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 หมวด ๗ รัฐสภา 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



ร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๓๘ คตง. ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจด็คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งไดร้ับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดนิ กฎหมาย การบัญชี การ
ตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ่การตรวจเงนิแผ่นดนิ ทั้งนี้ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

 หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



มาตรา ๒๔๐ คตง. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี ้
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ 
(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับารใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของ
รัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕)  สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

ร 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



มาตรา ๒๔๐ (ต่อ)  
“การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน ๙๐ 

วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้อง
ค านึงถึงนโยบายการตรวจเงนิแผน่ดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วย” 

ร 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



มาตรา ๒๔๒ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏบิัติหนา้ที่โดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และ
ปราศจากอคติทั้งปวดในการใช้ดุลพินจิ โดยมีหน้าที่และอ านาจดงัต่อไปนี ้
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผน่ดินและหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกับ

การตรวจเงินแผน่ดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิก าหนด และตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิแ์ละประสทิธภิาพในการใช้จ่ายเงินของหนว่ยงานของรัฐ 
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม (๑) และ (๒) 
(๔) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม (๓) 

ร 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



พระราชบัญญัต ิ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



มาตรา ๖ 

 รัฐต้องด าเนินนโยบายการคลัง การจัดท างบประมาณ  การ
จัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการ
รักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลัก
ความเป็นธรรมในสังคมและต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่
บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

พระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (ม. ๑๐ - ๑๒) 

หมวด ๒  
นโยบายการเงินการคลัง 

พระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๒ การด าเนินการทางการคลังและงบประมาณ (ม. ๑๓ - ๓๐) 



รายได้ (ม. ๓๑-๓๖) 

หลักการ : รายได้
แผ่นดินต้องน าส่งคลัง 

หมวด ๓  
วินัยการเงินการคลัง 

ส่วนท่ี ๑ 

พระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายได้ภาษีอากร 
  - การจัดเก็บ/การยกเว้น/ลดภาษีอากร ต้องเป็น 

 ไปตามกฎหมาย 

รายได้ค่าธรรมเนียม 
  - การจัดเก็บ/ลด/ยกเว้นรายได้ค่าธรรมเนียมที่ 
ไม่ใช่การเรียกเก็บเพื่อเป็นค่าตอบแทนการให้บริการ 
 ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 

รายได้รัฐวิสาหกิจ 
  - ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรร 
ก าไรสุทธิน าส่งคลังในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  - ก.การคลังก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าส่งก าไรเพิ่มเติมได้ 



พระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายจ่าย (ม.๓๗-๔๓) 
หลักการ : การก่อหนี้ผูกพันหรือการจ่ายเงินของ

หน่วยงานของรัฐต้องอาศัยอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
โดยค านึงถึงความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด 

หมวด ๓  
วินัยการเงินการคลัง 

ส่วนท่ี ๒ 

ส่วนราชการ 
การเบิกเงิน/การรับเงิน/ 
กา รจ่ า ย เ งิ น /กา ร เ ก็ บ
รักษาเงิน/ การน าเงินส่ง
คลัง/ การรับจ่ายเงินทด
รองราชการ  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยอนุมัติ ครม. 

การจ่ายเงิน 

หน่วยงานของรัฐนอกจาก
ส่วนราชการ 
การเบิกเงิน/การรับเงิน/ 
กา รจ่ า ย เ งิ น /กา ร เ ก็ บ
รักษาเงิน 
ต้องวางหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามกฎหมายเพื่อ
การนั้น 

ข้อค านึงในการก่อหนี้
ผูกพัน 
- ภาระทางการเงินที่

เกิดขึ้นและข้อผูกพัน
ในการช าระเงินตาม
สัญญา 

- ประโยชน์ที่รัฐจะ
ได้รับ  



พระราชบัญญตัิวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การจัดให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ (ม.๔๔-๔๘) 
หลักการ : ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐและ

ประชาชน ความคุ้มค่า และประหยัด 

หมวด ๓  
วินัยการเงินการคลัง 

ส่วนท่ี ๓ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุ ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

การบริหารเงินคง
คลัง ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลัง
และให้รักษาไว้ใน
ระดับที่จ าเป็น 

ทรัพย์สินของแผ่นดินและ
ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน 

กระทรวงการคลัง  
- ดูแลรักษา/บริหาร 
- จัดท าบัญชีทรัพย์สิน

ของแผ่นดิน 
- กค. มอบหมายให้

หน่วยงานของรัฐอื่น
ท าแทนได้ 

หน่วยงานของรัฐ  
- ดูแลรักษา/บริหาร

ทรัพย์สินของตนเอง 
- จัดท าบัญชีทรัพย์สิน

ของแผ่นดิน/ 
รายงานให้ กค.
ทราบตาม
หลักเกณฑ์ 



พระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การก่อหนี้และการบริหารหนี้ (ม.๔๙ – ๖๐) 
หลักการ : ต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และอ านาจ

หน้าที่ของผู้กู้ โดยต้องท าอย่างรอบคอบ 

หมวด ๓  
วินัยการเงินการคลัง 

ส่วนท่ี ๔ 

คณะกรรมการฯ 

ก าหนดสัดส่วนหน้ี/ภาระหนี้
สาธารณะ 

รายงานสัดส่วนที่ก าหนดให้ 
ครม.ทราบ 

ทบทวนสัดส่วนดังกล่าวทุก 
๓ ปี และรายงาน ครม. 

กระทรวงการคลัง 

รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะที่
เกิดขึ้นจริงต่อ ครม./คณะ
กรรมการฯ /ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนทุก ๖ เดือน 

กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ ให้ รมว.
รายงานเหตุผล วิธีการและ
ระยะเวลาในการท าให้อยู่ใน
สัดส่วนต่อ ครม. และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนทราบ 

การกู้เงิน /การค้ าประกันโดย
รัฐบาล 

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
โดยเคร่งครัด 

นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ 
- กค.สามารถด าเนินการไดโ้ดยการตรากฎหมาย

เป็นการเฉพาะ  
- ต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ไม่สามารถ

ตั้ง งปม.ได้ทัน 
- หน่วนงานของรัฐมีความพร้อมในการด าเนินการ 



พระราชบัญญตัิวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เงินนอกงบประมาณและเงนิทุนหมุนเวียน (ม.๖๑-๖๓) 
หลักการ : เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จ าเป็น และให้น าเงินนอก

งบประมาณมาฝากไว้ที่ กค. 

หมวด ๓  
วินัยการเงินการคลัง 

ส่วนท่ี ๕ 

กระทรวงการคลัง 

ทุนหมุนเวียน 
หลักการ : การจัดต้ังให้

เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ 

เงินนอกงบประมาณ 

ฝาก 

เงินนอกงบประมาณที่ยัง
ไม่ได้ใช้จ่าย/เงินคงเหลือ 

น าส่ง 



พระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การคลังท้องถิ่น (ม.๖๔-๖๗) 
หลักการ : อปท. ต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดท า

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  

วินัยการคลัง 
- การจัดท างบประมาณ 
- การใช้จ่าย 
- การก่อหนี้ผูกพัน 
- การบริหารทรัพย์สินของ อปท. 
ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า 
ความประหยัด และภาระการ
คลังในอนาคต 

หมวด ๓  
วินัยการเงินการคลัง 

ส่วนท่ี ๖ 

การก่อหนี้ของ อปท. 
- ตามอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
- การกู้เงิน/ ออกพันธบัตร/ ค้ า

ประกัน ให้อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายนี้ และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ 

- การกู้เงินตราต่างประเทศ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 



พระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท าด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส 
เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ในกรณีมีการกระท าผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๘๐ 



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) (๒)  
และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม พรบ. 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิด 
ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ  

(๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตาม พรป.นี้ 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตาม นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน  
หลักเกณฑ์มาตรฐาน และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม ๑ 
และ ๒ 

๔. ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



ร 
ในการตรวจสอบ ผู้ว่าการฯ 

มีอ านาจ (ม.๙๓) 

๑. ตรวจสอบเงินเงนิ ทรัพย์สินอื่น และหลักฐานในการใชจ้่าย 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 
     มาให้ถ้อยค า หรือส่งมอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 
๓. อายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 
๔. ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือสง่มอบบัญชีเอกสาร  
     หรือหลักฐานอื่น 
๕. เข้าไปในสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลงั  

การตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรฐั  (ม.๙๕)  
๑. กรณีข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ไม่มีลักษณะเป็นการทุจริตและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ 
 ผู้ว่าการฯ จะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพือ่ก ากับดูแลมิให้เกิด

ข้อบกพร่องอีกก็ได้ (ม.๙๕ ว.๑ ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะเสนอให้ คตง.
สั่งลงโทษทางปกครอง) 

๒. กรณีข้อบกพร่องทีต่รวจพบ มีลักษณะเป็นการทุจรติ  
 ให้ผู้ว่าการฯ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการต่อไป (ม.

๙๕ ว.๒) 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลงั  

๓. กรณีข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ
เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 ให้ผู้ว่าการฯ แจ้งผู้รับตรวจด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย 

หรือด าเนินการทางวินยั แล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการ
แล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการฯ ทราบ (ม.๙๕ ว.๓) 

๔. ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม ภายใน
เวลาอันสมควร   
ผู้ว่าการฯ จะแจ้งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ (ม.๙๕ 
ว.๔) 

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



ร 

หมวด ๗ 
วินัยการเงินการคลัง 

(การเสนอเรื่อง)  

   ใน ๒ กรณี ดังนี ้
๑. กรณีผู้รับตรวจไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ หรือไม่ด าเนินการ

ทางวินัย ภายในเวลาที่ผู้ว่าการฯ ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร (กรณีที่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐและก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ) (ม. ๘๕ ว.๒)      

๒. กรณีผู้รับตรวจไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ หรือไม่ด าเนินการ
ทางวินัย ภายในเวลาที่ผู้ว่าการฯ ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร (กรณีมี
ข้อบกพร่องและก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ   
จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ) (ม. ๙๕ ว.๔)  

ผู้ว่าการฯ จะเสนอต่อ คตง. ให้ลงโทษ 
ทางปกครองกับผู้รับตรวจ (หัวหน้า 
ส่วนราชการ) ตาม ม.๙๖ ก็ได ้

ความผิดวินัยการเงินการคลัง 



วินัยการเงินการคลัง 

ร 

หมวด ๗ 
วินัยการเงินการคลัง 

การเสนอเรื่องต่อ คตง. เพื่อให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้รับตรวจ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๑. ผู้ว่าการฯ เป็นผู้เสนอเรื่อง 
๒. เรื่องที่เสนอต้องประกอบด้วย 
 สรุปข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทาง

ปกครอง 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษทางปกครองที่สมควรลง 



ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลัง 

การพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงโทษทางปกครองของ คตง. (ม. ๙๙) 
๑. ให้ คตง. ใช้รายงานผลการตรวจสอบของผู้ว่าการฯ เป็นหลัก 
๒. แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงแสดงหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาด้วย 
การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และการยื่นค าชี้แจง

ของผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คตง. 
ก าหนด 



ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลัง 

การพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงโทษทางปกครองของ คตง. (ต่อ) 
๑. การพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายวินัย

การเงินการคลัง เป็นกระบวนการพิจารณาของ คตง. เพ่ือมีค าสั่งทางปกครอง 
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังในการสั่ง

ลงโทษทางปกครองของ คตง. ก าหนด ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ากฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

๓. มีการยกร่างระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณา
วินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลัง ในการสั่งลงโทษทางปกครอง พ.ศ. .... แล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 



ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลัง 

ประเภทของโทษทางปกครอง (ม.๙๘) 
๑. ภาคทัณฑ ์
๒. ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ 
๓. ปรับทางปกครอง 
     - การลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือน ๑๒ เดือน  

ของผู้ถูกลงโทษไม่ได้ 
ในการพิจารณาก าหนดโทษทางปกครอง   คตง. ต้องค านึงถึง 
 ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด และ 
 ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 



ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลัง 

เหตุยกเว้นโทษ (ม.๑๐๐) 
๑. ผู้รับตรวจ / เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ กระท าความผิดตามที่บัญญัติ

ให้ในหมวด ๗ วินัยการเงินการคลงั เพราะต้องปฏิบัติตามค าสัง่ของ
ผู้บังคับบัญชา  

๒. ปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้รับตรวจ / เจ้าหน้าที่ของหน่วยรบัตรวจผู้
นั้น ได้โต้แย้งหรือคัดค้านค าสั่งนั้นไว้แล้ว 

๓. ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครอง 



ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลัง 

การระงับการด าเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ (ม.๑๐๑) 
๑. ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย 
๒. ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ๕ ปี นับแต่วัน

กระท าความผิด 



ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลัง 

การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางปกครอง (ม.๑๐๓) 
๑. ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง

ปกครองอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน ๙๐ วันนับ แต่
วันที่ได้รับค าสั่งลงโทษทางปกครอง 

๒. การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องค านึงถึงนโยบายการ
ตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินประกอบด้วย 



ความผิดวินัยการเงินการคลัง 

ร 
หมวด ๗ 

วินัยการเงินการคลัง 

ผลของการวินิจฉัยลงโทษความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐของ 

คตง. (ม.๑๐๒) 

๑. ไม่ตัดอ านาจของผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษ ที่จะพิจารณา

ลงโทษทางวินัย (ข้าราชการ) เพราะเหตุเดียวกันนี้อีก 

๒. แต่โทษดังกล่าวต้องมิใช่โทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 




