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กําหนดการ 

อบรมหลักสูตร  “การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐ” 
วันพฤหัสบดทีี ่ 18  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุมสรอยสุวรรณา  อาคาร 10  ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ชวงเวลา               กิจกรรม 

08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน / รับเอกสารการอบรม 

08.45 น. – 09.00 น. พิธีเปดโดย  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ธรรมวินทร    
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

09.00 น. – 10.30 น. เทคนิคและวิธีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ดานการเงินการคลัง   
                               การเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ เอกสารหลักฐานการเบิกจาย 
    และเอกสารประกอบการเบิกจายในเรื่องตาง ๆ    

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครือ่งดื่ม 

10.45 น. – 12.00 น. กรณีศึกษาการทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบหรือหนวยตรวจสอบภายนอก   

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 14.30 น. หลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการจัดหา  และการบริหารทรัพยสิน 
 ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ 

14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

14.45 น. – 16.30 น. หลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการจัดหา  และการบริหารทรัพยสิน 
 ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ (ตอ) 

17.00 น.  แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ  แสดงความเห็น  พรอมทั้งแนวทางแกไขปญหา 
                      ในการปฏิบัติงาน    
 ปดการอบรม 

(โดยวิทยากร  อาจารยเบญจวรรณ  ยินดยีม   ขาราชการบํานาญ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) 
 

หมายเหตุ  :  อาจปรับแผนหัวขอเรื่องและการบรรยายในกรณีจําเปนตามความเหมาะสม   
                 และกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ประวติัวิทยากร 
 
ชื�อ              นางเบญจวรรณ   ยนิดียม 

การศึกษา   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการบญัชี)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
ปัจจุบัน     1. เป็นขา้ราชการบาํนาญ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่ม  

                      (นกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดินชาํนาญการพิเศษ)  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  

                  2. เป็นวฒิุอาสาธนาคารสมอง   (Brain Bank)   สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ 

             เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สาขาความเชี�ยวชาญ “การเงิน การคลงั งบประมาณ” 

         3. เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

             หมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี          

         4. เป็นวทิยากรอิสระ บรรยายหลกัสูตร 

             4.1  การบริหารความเสี�ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

                    (ใหส่้วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น) 

             4.2  การปฏิบติัตามระเบียบฯ การเงิน/พสัดุใหส่้วนราชการ/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 

ประวตัิการทาํงาน  (ในอดตี)     

                 1. ตรวจสอบดา้นการเงิน/บญัชี  จดัซื�อจดัจา้ง  ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงกลาโหม 

                   (ตรวจสอบสาํนกัปลดัและกองบญัชาการทหารสูงสุด/หน่วยงานกองทพับก/กองทพัเรือ)                       

                 2. ตรวจสอบดา้นการเงิน/บญัชี  จดัซื�อจดัจา้ง  สืบสวน  ดาํเนินงาน และจดัเกบ็รายได ้  

                     ณ  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคที�  12   จงัหวดัเพชรบุรี   

                     ตรวจสอบหน่วยงาน  -  ส่วนราชการต่าง ๆ  (ส่วนราชการภูมิภาคและส่วนกลางตั�งภาค)  

                                                   -  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (อบจ. เทศบาล และอบต.)  

                3.  เป็นวทิยากรประจาํสาํนกังานฯที� 12 (หลกัสูตร การควบคุมภายในและขอ้สังเกตของสตง.) 

                4.  ดาํรงตาํแหน่ง - ผูอ้าํนวยการส่วนจงัหวดัราชบุรี 

                                            - ผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงิน จงัหวดัราชบุรี 

                                              (นกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน 8)  

                                                       ..................................................... 

                โทร. 08 1908 4202   e-mail : bbeny2009@hotmail.com      

                ที�อยู่: เลขที� 260/38 หมู่ที� 2 ตาํบลธงชัย อาํเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี 76000    (21/11/60)                                 
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... เบญจวรรณ ยินดียม
 ขา้ราชการบํานาญ สตง.
  (นตง.ชํานาญการพิเศษ) 
  โทร. 08 1908 4202

18 ตลุาคม 2561

การบรหิารความเสี�ยง
การปฏิบติังาน

ดา้นการเงินการคลงัภาครฐั

2

ขา้ราชการจะอา้งว่าไม่ร ู้
กฎหมายและระเบียบแบบแผน

ในหนา้ที�ของตนมิได้
(หนงัสือกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรี

ฝ่ายบรหิารที� นว 89/2497

ลงวนัที� 1 เมษายน 2497)

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 1 & 242
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ขอบเขตการนําเสนอ

การบรหิารความเสี�ยงดา้นการเงินการคลงั
ขอ้บกพรอ่งดา้นการเงิน/บญัชี/พสัด/ุกรณีศึกษา
หลกัการควบคมุภายใน/การบรหิารความเสี�ยง
    ในการจดัหาและบรหิารทรพัยสิ์นของสว่นราชการ
    ใหมี้ประสิทธิภาพ
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กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑
    (มีผลบงัคบัใชว้นัที� ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงั
    ของรฐั เรื�อง นโยบายการบรหิารจดัการความเสี�ยง
    ทางการคลงั พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    (มีผลบงัคบัใชว้นัที� ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
หลกัเกณฑก์.ค.ว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติั
    การควบคมุภายในสําหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑
    (มีผลบงัคบัใชว้นัที� ๔ ตลุาคม ๒๕๖๑)

6

ยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
(ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๓๕ ตอนที� ๘๒ ก  ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑)

ยทุธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
เป็นยทุธศาสตรช์าติฉบบัแรกของประเทศไทย

ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ซึ�งจะตอ้งนําไปส ูก่ารปฏิบติัเพื�อใหป้ระเทศไทยบรรลวิุสยัทศัน์

“ประเทศไทยมีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ 
ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดงักลา่ว เพื�อความสขุของคนไทยทกุคน
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ประกอบดว้ย ๖ ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก ่
๑. ยทุธศาสตรช์าติดา้นความมั�นคง 
๒. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั
๓. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
   ทรพัยากรมนษุย ์
๔. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาค
   ทางสงัคม
๕. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิต
   ที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 
๖. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบ
   การบรหิารจดัการภาครฐั 
      แต่ละยทุธศาสตรมี์เป้าหมายและประเด็นการพฒันา ดงันี�

8

๑. ยทุธศาสตรช์าติดา้นความมั�นคง 

     มีเป้าหมายการพฒันาที�สําคญั คือ ประเทศชาติมั�นคง
ประชาชนมีความสขุ เนน้การบรหิารจดัการสภาวะแวดลอ้ม
ของประเทศใหมี้ความมั�นคง ปลอดภยั เอกราช อธิปไตย
และมีความสงบเรยีบรอ้ยในทกุระดบั ตั�งแต่ระดบัชาติ สงัคม
ชมุชน ม ุ่งเนน้การพฒันาคน เครื�องมือ เทคโนโลย ีและระบบ
ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ ใหมี้ความพรอ้มสามารถรบัมือกบัภยั
คกุคาม และภยัพิบติัไดท้กุรปูแบบ และทกุระดบัความรนุแรง
ควบค ู่ไปกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นความมั�นคง

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 4 & 242



5

9

ที�มีอย ูใ่นปัจจบุนั และที�อาจจะเกดิขึ�นในอนาคต ใชก้ลไกการ
แกไ้ขปัญหาแบบบรูณาการทั�งกบัสว่นราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสงัคม และองคก์รที�ไม่ใช่รฐั รวมถึงประเทศเพื�อนบา้น
และมิตรประเทศทั�วโลกบนพื�นฐานของหลกัธรรมาภิบาล เพื�อ
เอื�ออํานวยประโยชนต่์อการดําเนินการของยทุธศาสตรช์าติ
ดา้นอื�นๆ ใหส้ามารถขบัเคลื�อนไปไดต้ามทิศทางและ
เป้าหมายที�กาํหนด

10

๒. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถ
    ในการแขง่ขนั 

     มีเป้าหมายการพฒันาที�ม ุ่งเนน้การยกระดบัศกัยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ บนพื�นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแ้ก่
   (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลบัไปที�รากเหงา้ทางเศรษฐกิจ 
อตัลกัษณ ์วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจดุเด่นทางทรพัยากร
ธรรมชาติที�หลากหลาย รวมทั�งความไดเ้ปรยีบเชิงเปรยีบเทียบของ
ประเทศในดา้นอื�นๆ นํามาประยกุตผ์สมผสานกบัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม เพื�อใหส้อดรบักบับรบิทของเศรษฐกิจและสงัคมโลก
สมยัใหม่ 
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 (๒) “ปรบัปัจจบุนั” เพื�อปทูางส ูอ่นาคต ผา่นการพฒันา
โครงสรา้งพื�นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั�งโครงขา่ย
ระบบคมนาคมและขนสง่ โครงสรา้งพื�นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและดิจิทลั และการปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อ
ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารอนาคต

12

  (๓) “สรา้งคณุค่าใหม่ในอนาคต” ดว้ยการเพิ�มศกัยภาพ
ของผ ูป้ระกอบการ พฒันาคนร ุน่ใหม่รวมถึงปรบัรปูแบบ
ธรุกจิ เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ผสมผสาน
กบัยทุธศาสตรที์�รองรบัอนาคต บนพื�นฐานของการต่อยอด
อดีตและปรบัปัจจบุนั พรอ้มทั�งการสง่เสรมิและสนบัสนนุจาก
ภาครฐัใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งฐานรายไดแ้ละการจา้ง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทนุในเวทีโลก 
ควบค ู่ไปกบัการยกระดบัรายไดแ้ละการกนิดีอย ูดี่ รวมถึง
การเพิ�มขึ�นของคนชั�นกลางและลดความเหลื�อมลํ�าของคน
ในประเทศไดใ้นคราวเดียวกนั
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๓. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
   ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์
    มีเป้าหมายการพฒันาที�สําคญัเพื�อพฒันาคนในทกุมิติและในทกุ
ช่วงวยัใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพ โดยคนไทยมีความพรอ้มทั�ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพฒันาการที�ดีรอบดา้นและมีสขุภาวะที�ดีในทกุ
ช่วงวยั มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบต่อสงัคมและผ ูอื้�น มธัยสัถ ์อดออม
โอบออ้มอาร ีมีวินยั รกัษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลกั
คิดที�ถกูตอ้ง มีทกัษะที�จําเป็นในศตวรรษที� ๒๑ มีทกัษะสื�อสารภาษา
องักฤษและภาษาที�สาม และอนรุกัษภ์าษาทอ้งถิ�น มีนิสยัรกัการเรยีนร ู้
และการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต ส ูก่ารเป็นคนไทยที�มี
ทกัษะสงู เป็นนวตักร นกัคิด ผ ูป้ระกอบการ เกษตรกรยคุใหม่
และอื�นๆ มีสมัมาชีพตามความถนดัของตนเอง

14

๔. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและ
   ความเสมอภาคทางสงัคม
    มีเป้าหมายการพฒันาที�ใหค้วามสําคญักบัการดึงเอาพลงัของ
ภาคสว่นต่างๆ ทั�งภาคเอกชน ประชาสงัคม ชมุชน ทอ้งถิ�น มารว่ม
ขบัเคลื�อน โดยการสนบัสนนุการรวมตวัของประชาชนในการรว่มคิด
รว่มทําเพื�อสว่นรวม การกระจายอํานาจและความรบัผิดชอบไปส ู่
กลไกบรหิารราชการแผน่ดินในระดบัทอ้งถิ�น การเสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชนในการจดัการตนเอง และการเตรยีมความพรอ้ม
ของประชากรไทยทั�งในมิติสขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพ
แวดลอ้มใหเ้ป็นประชากรที�มีคณุภาพ สามารถพึ�งตนเองและทํา
ประโยชนแ์ก่ครอบครวั ชมุชน และสงัคมใหน้านที�สดุ โดยรฐัใหห้ลกั
ประกนัการเขา้ถึงบรกิารและสวสัดิการที�มีคณุภาพอยา่งเป็นธรรม
และทั�วถึง
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15

๕. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งการเติบโตบน
   คณุภาพชีวิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม
    มีเป้าหมายการพฒันาที�สําคญัเพื�อนําไปส ูก่ารบรรลเุป้าหมาย
การพฒันาที�ย ั�งยนืในทกุมิติทั�งดา้นสงัคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม
ธรรมาภิบาล และความเป็นห ุน้สว่นความรว่มมือระหว่างกนัทั�ง
ภายในและภายนอกประเทศอยา่งบรูณาการ ใชพื้�นที�เป็นตวัตั�งใน
การกําหนดกลยทุธแ์ละแผนงาน ใหท้กุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งไดเ้ขา้มามี
สว่นรว่มในแบบทางตรงใหม้ากที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได ้เป็นการ
ดําเนินการบนพื�นฐานการเติบโตรว่มกนัไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ�งแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิต ใหค้วามสําคญักบัการสรา้งสมดลุ
ทั�ง ๓ ดา้น อนัจะนําไปส ูค่วามยั�งยนืเพื�อคนร ุน่ต่อไปอยา่งแทจ้รงิ

16

๖. ยทุธศาสตรช์าติดา้นการปรบัสมดลุและพฒันา
   ระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
    มีเป้าหมายการพฒันาที�สําคญัเพื�อปรบัเปลี�ยนภาครฐัที�ยดึหลกั 
“ภาครฐัของประชาชนเพื�อประชาชนและประโยชนส์ว่นรวม” โดย
ภาครฐัตอ้งมีขนาดที�เหมาะสมกบับทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรฐัที�ทําหนา้ที�ในการกํากบัหรอืในการใหบ้รกิารใน
ระบบเศรษฐกิจที�มีการแข่งขนัมีสมรรถนะสงู ยดึหลกัธรรมาภิบาล
ปรบัวฒันธรรมการทํางานใหม้ ุ่งผลสมัฤทธิ�และผลประโยชนส์ว่นรวม
มีความทนัสมยั และพรอ้มที�จะปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลง
ของโลกอย ูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการนํานวตักรรม 
เทคโนโลยขีอ้มลูขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที�เป็นดิจิทลัเขา้มา
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17

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งค ุม้ค่าและปฏิบติังานเทียบไดก้บัมาตรฐานสากลรวม
ทั�งมีลกัษณะเปิดกวา้ง เชื�อมโยงถึงกนัและเปิดโอกาสใหท้กุภาคสว่น
เขา้มามีสว่นรว่มเพื�อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเรว็ และโปรง่ใส โดยทกุภาคสว่นในสงัคมตอ้งรว่มกนั
ปลกูฝังค่านิยมความซื�อสตัยส์จุรติ ความมธัยสัถ ์และสรา้งจิตสํานึก
ในการปฏิเสธไม่ยอมรบัการทจุรติประพฤติมิชอบอยา่งสิ�นเชิง นอก
จากนั�น กฎหมายตอ้งมีความชดัเจน มีเพียงเท่าที�จําเป็น มีความ
ทนัสมยั มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปส ูก่ารลดความ
เหลื�อมลํ�าและเอื�อต่อการพฒันา โดยกระบวนการยติุธรรมมีการ
บรหิารที�มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และการอํานวย
ความยติุธรรมตามหลกันิติธรรม

18

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กบัการประยกุตใ์ช้

ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ

เลขาธิการมลูนิธิชยัพฒันา
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19

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีเหตผุล มีภมิูค ุม้กนั
ในตวัที�ดี

ทางสายกลาง

พอประมาณ

เงื�อนไขความร ู้

(รอบร ู ้รอบคอบ ระมดัระวงั) 

สมดลุ/มั�นคง/ยั�งยนื

ชีวิต/เศรษฐกจิ/สงัคม/สิ�งแวดลอ้ม

นําส ู่

เงื�อนไขคณุธรรม
(ซื�อสตัยส์จุรติ ขยนัอดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน)

20

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเป้าหมาย

1) เพื�อการพฒันาที�สมดลุ

2) เพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื

3) เพื�อการพฒันาที�มีภมิูค ุม้กนั
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21

       เศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ การจดัการความเสี�ยง
Risk Management

ความมีเหตผุล หรอื
การใชปั้ญญาใน
การแกไ้ขปัญหา

การจดัการและพฒันา
ทรพัยากรมนษุยใ์น 
การพึ�งตนเอง

นามธรรม รปูธรรมส ูก่ารปฏิบติั

22

การสรา้งภมิูค ุม้กนั
ใหต้วัเอง ครอบครวั  
องคก์ร และชมุชน

การมีสว่นรว่มในการ
จดัการทรพัยากรอยา่ง
ยั�งยนื (Sustainability)

การมีรายไดที้�มั�นคง
(Income Stability)

ความร ู้ ภมิูค ุม้กนั ความพอดี ความพอประมาณ
เป็นรากฐานสําคญัของเศรษฐกิจพอเพียง
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23

     เศรษฐกิจพอเพียง

 ควรกาํหนดความพอดี  5 ประการ

24

1. ความพอดีดา้นจิตใจ 

 มีจิตใจเขม้แข็ง พึ�งตนเองได้

 มีจิตสํานึกที�ดี 

 มองโลกอยา่งสรา้งสรรค ์

 เอื�อเฟื� อ เผื�อแผ่

 ประนีประนอม 

 ยึดประโยชนส์ขุ 
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25

2. ความพอดีดา้นสงัคม 

 ช่วยเหลือเกื�อกลูกนั

 ร ูร้กัสามคัคี

 เชื�อมโยงเครอืขา่ย

 สรา้งความเขม้แข็งใหค้รอบครวัและชมุชน

 ผลประโยชนข์องสว่นรวม

26

3. ความพอดีดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
  และสิ�งแวดลอ้ม

ร ูจ้กัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ

เลือกใชท้รพัยากรที�มีอย ูใ่หเ้กิดความยั�งยืนสงูสดุ 

ระวงัไมใ่หก้ิจกรรมกระทบสิ�งแวดลอ้ม - ขยะ                 
นํ�าเน่าเสีย ฯลฯ

รกัษา ฟื� นฟ ูพฒันา ทรพัยากร - ดิน นํ�า ลม ไฟ
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27

4. ความพอดีดา้นเทคโนโลยี 

ร ูจ้กัใชเ้ทคโนโลยีที�เหมาะสมสอดคลอ้งต่อ

   ความตอ้งการและสภาพแวดลอ้ม 

พฒันาเทคโนโลยีจากภมิูปัญญาชาวบา้น

   ของเราเองกอ่น 

กอ่ใหเ้กิดประโยชนก์บัคนหม ูม่าก

28

5. ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ

ม ุง่ลดรายจ่าย

ยึดหลกั พออย ู ่พอกิน พอใช้

ไมใ่ชจ่้ายเกินตวั เกินฐานะที�หามาได้

หารายไดเ้พิ�มอยา่งค่อยเป็นค่อยไป

หลีกเลี�ยงการกอ่หนี�  โดยไมมี่ผลตอบแทนที�ค ุม้ค่า

บรหิารความเสี�ยงอยา่งเขม้งวด
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29

  การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง

30

ทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๓

ทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๒ 

ทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๑
เศรษฐกิจพอเพยีง

แบบพื� นฐาน

เศรษฐกิจพอเพยีง

แบบกา้วหนา้

ความพอเพยีงระดบัชมุชน/องคก์ร

ความพอเพยีงระดบับุคคล

ความพอเพยีงระดบัประเทศ

เศรษฐกิจพอเพยีง  เป็นกรอบแนวคิดที�ชี� บอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่ เป็นตวัอย่างการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพยีงในทางปฏิบติัสําหรบัเกษตรกร

เศรษฐกิจพอเพียง & ทฤษฎีใหม ่& เกษตรกร
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31

     การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในระดบับคุคล

- พฒันาตนเอง เนน้การสรา้งสติปัญญา การเรยีนร ู้

- ไม่ทําลายสิ�งแวดลอ้ม อย ูร่ว่มกบัระบบนิเวศอยา่งสมดลุ 

- เอื�อเฟื� อ เกื�อกลู ช่วยเหลือ ไม่เบียดเบียน

- คิดและปฏิบติัอยา่งมีเหตผุล มีสติ รอบคอบ

- ซื�อสตัย ์สจุรติ ขยนั อดทน และใหค้วามเคารพบคุคล 

     อยา่งเท่าเทียมกนั

32

   การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในระดบัประเทศ

- ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการร่วมมือและช่วยกนัพฒันา ทั�งในชุมชนตนเอง
และชุมชนอื�นๆ อย่างสมดุล

- ส่งเสริมการแลกเปลี�ยนเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มคนจากหลากหลายภูมิ
สงัคม หลากหลายอาชีพ ฯลฯ เพื�อสรา้งความเขา้ใจเรียนรูซึ้�งกนัและกนั 
และเกิดความสามคัคี

- ส่งเสริมใหป้ระชาชนอยู่อย่างพอกิน และพึ�งตนเองได้

- ส่งเสริมความรูแ้ละทกัษะในการดํารงชีวิต ใชส้ติปัญญาในการ
ตดัสินใจและดําเนนิชีวิต

- มีคุณธรรม ซื�อสตัยสุ์จริต ขยนัหมั �นเพยีร เอื� อเฟื� อ แบ่งปัน
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33

  การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเจา้หนา้ที�รฐั

- เขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของตนเองที�มีต่อประชาชน 
ประเทศชาติ

- ร่วมเสริมสรา้งสภาวะแวดลอ้มที�เอื� อต่อการอยู่ร่วมกนั
ของคนในสงัคม และอยู่ร่วมกบัระบบนเิวศไดอ้ย่างสมดุล

- มีสํานกึในคุณธรรม ซื�อสตัยสุ์จริต 

- มีสติ ใชปั้ญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ

- เสริมสรา้งความรูใ้หเ้ท่าทนัต่อการเปลี�ยนแปลงต่างๆ

34

 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในฐานะนกัการเมือง

- ตอ้งรูจ้กัสงัคม ชุมชน ที�ตนเป็นผูแ้ทนอย่างถ่องแท้

- มีความเขา้ใจในระบบการปกครอง และระเบยีบปฏิบติั

- มุ่งที�จะดําเนนิวิถกีารเมือง เพื�อใหท้อ้งถิ�น ประเทศชาติ 
มีความกา้วหนา้อย่างสมดุลในทุกดา้น

- มีความเขม้แข็งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

- สนบัสนุนใหเ้กิดความสามคัคี ปรองดองของประชาชน
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35

    การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในฐานะนกัธรุกิจ

- มีความรอบรูใ้นธุรกิจที�ดําเนนิการอยู่

- ติดตามข่าวสาร ศึกษาขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา

- มีความรอบคอบในการตดัสินใจ

- มีคุณธรรม ซื�อสตัยสุ์จริตในการประกอบอาชีพ

- ขยนัหมั �นเพียร อดทน ในการพฒันาธุรกิจ

- รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม

36

 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในฐานะองคก์รเอกชน

- ปรบัตวัตามสภาวการณอ์ยา่งพอดีและเหมาะสม

- ไม่ประมาท คํานึงถึงความเสี�ยง

- พฒันาองคก์รตลอดเวลา เพื�อเพิ�มความร ูแ้ละขีดความ 
สามารถในการแข่งขนั

- พฒันาบคุลากร เนน้การสรา้งสติปัญญา ซื�อสตัย ์สจุรติ 
ขยนั อดทน และใหค้วามเคารพบคุคลอยา่งเท่าเทียมกนั

- ใหค้วามสําคญัของผ ูบ้รโิภคและประชาชนทั�วไป  

- จดัทํา CSR (Corporate Social Responsibility)
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37

แนวทางปฏิบัติแห่งองค์กรธรุกิจ
แบบเศรษฐกิจพอเพยีง
(Sufficiency Economy Business Practices)

จากหนงัสือ “การพฒันาแนวทางปฏิบติัในการดําเนิน
ธรุกจิอยา่งยั�งยนื ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
โดยผศ.ดร.สขุสรรค ์กนัตะบตุรและคณะ”

38

1. มองการณไ์กลในเรื�องการบรหิารจดัการ

2. ใหค้วามสําคญัแกพ่นกังานอยา่งจรงิใจและพฒันา
พนกังานอยา่งต่อเนื�อง

3. จรงิใจและหวงัดีต่อผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียของธรุกจิ
ทั�งหมด

4. ใหค้วามสําคญัต่อการพฒันานวตักรรมทั�งองคก์ร

5. ใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 แนวทางปฏิบติั
 แห่งองคก์รธรุกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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39

/6. ใช ้และ/หรอืพฒันาเทคโนโลยทีี�มีประสิทธิภาพแต่ราคา
ไม่สงู โดยเฉพาะภมิูปัญญาทอ้งถิ�น

7. ขยายธรุกจิอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและเมื�อมีความพรอ้ม

8. บรหิารความเสี�ยง โดยมีผลิตภณัฑที์�หลากหลาย ตลาดที�
หลากหลายและการลงทนุในธรุกจิที�มีความชํานาญ

9. แบ่งปัน รวมถึงการแบ่งปันองคค์วามร ูที้�มีเพื�อพฒันา
ตลาด

10. ยดึถือจรยิธรรม มีความอดทนและขยนัหมั�นเพียร 

40

เศรษฐกิจพอเพียง
กบั

องคก์รขนาดใหญ่
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41

          บรษิทั ปนูซิเมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน)

การปรบัโครงสรา้งธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและ
ความเชี�ยวชาญของตนเอง 

การลดบทบาทในธุรกิจที�ไม่ถนดั

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์

การพฒันาระบบการบริหารองคค์วามรูภ้ายในองคก์รและ

   ต่อยอดสู่การเป็นองคก์รนวตักรรม

การถ่ายทอดหลกัคุณธรรมในการดําเนนิชีวิตผ่านการทํา
กิจกรรมเพื�อประโยชนต่์อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม

42

เศรษฐกิจพอเพียง
กบั

องคก์รขนาดกลาง
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43

   บรษิทั ชมุพร คาบาน่ารสีอรท์ และศนูยก์ีฬาดํานํ�า

ประกอบธุรกิจเฉพาะดา้นที�มีความชํานาญ พฒันางานตาม

ศกัยภาพและตน้ทุนที�มีอยู่

สรา้งระบบการดําเนนิงาน โดยคํานงึถงึความสอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัภูมิสงัคม

ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นในการสรา้งสรรคน์วตักรรม สรา้งเครือข่าย
พนัธมิตรทางธุรกิจ

ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาอย่างต่อเนื�อง

ส่งเสริมในเรื�องคุณธรรม ซื�อสตัย ์ดูแลพนกังานอย่างใกลชิ้ด

44

เศรษฐกิจพอเพียง
กบั

องคก์รขนาดยอ่ม
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45

       บรษิทั นิธิฟดูส ์จํากดั  จงัหวดัเชียงใหม่

มุ่งเนน้การใชเ้งินทุนภายใน ขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกําลงั
ทุนและความสามารถ

ใชน้โยบายคุณภาพ ใชท้รพัยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยดั ได้
ประโยชนคุ์ม้ค่า เพิ�มมูลค่า

ปรบัปรุงและพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื�อง มกีารบริหารความเสี�ยง

สรา้งและพฒันาเครื�องมือในการผลิตเอง ผลิตภณัฑม์ีมาตรฐาน

ดําเนนิธุรกิจดว้ยคุณธรรม จริยธรรม ซื�อสตัย ์ไม่เอาเปรียบ ไม่สรา้งความ
เดือดรอ้นแก่ชุมชนและทอ้งถิ�น

46

พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรฐัพ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๙ ใหห้น่วยงานของรฐัจดัใหมี้

การตรวจสอบภายใน 
การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสี�ยง 

โดยใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ที�กระทรวงการคลงักาํหนด

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 23 & 242



24

47

         ความร ูเ้กี�ยวกบั
    การบรหิารความเสี�ยง
  ตามแนว COSO ERM

48

การบรหิารความเสี�ยงเป็นหนึ�งในระบบงาน
ที�สาํคญัขององคก์รทกุประเภท

 โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
โลกยคุแห่งความไมแ่น่นอนในปัจจบุนั
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49

องคก์รทั�วโลกสว่นใหญ่ไดใ้ชก้รอบการบรหิารความเสี�ยง
ตามแนวทางของ COSO หรอื COSO-ERM 
Framework เหตผุลหนึ�งเนื�องดว้ยแนวทางนี�เป็นการ
ต่อยอดต่อเนื�องจากการบรหิารความเสี�ยงดา้นการปฏิบติังาน
ตามกรอบการควบคมุภายในหรอื Internal Control
ที�ม ุ่งสรา้งความน่าเชื�อถือสนบัสนนุรายงานทางการเงินใหก้บั
บรษิทัผ ูต้รวจสอบบญัชี โดยเป็นขอ้มลูสําคญัในกระบวนการ
ตรวจสอบทางการเงินและบญัชีของกจิการต่างๆ ซึ�งกจิการ
ต่างๆ มีความค ุน้เคยกนัมาตั�งแต่ช่วงทศวรรษที� 1990

50

COSO หรอื The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway 
Commission 
เป็นองคก์รที�เกดิจากการรวมตวัของหน่วยงานสําคญัดา้น
การบญัชีและการตรวจสอบของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ที�ถือเป็นประเทศตน้แบบของระบบการเงินและการบญัชี
ที�ทั�วโลกใชอ้ย ูใ่นปัจจบุนั
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การเกดิวิกฤติดา้นระบบบญัชีและธรรมาภิบาลในสหรฐัฯ 
ซึ�งเริ�มจากกรณีของเอ็นรอน (Enron) บรษิทัยกัษใ์หญ่
ดา้นพลงังาน  ในช่วงปี 2001-2002  เนื�องมาจาก
การฉอ้ฉลของฝ่ายบรหิาร และการตกแต่งบญัชีรว่มกบั
บรษิทัผ ูต้รวจสอบบญัชีอิสระ อารเ์ธอร ์แอนเดอรส์นั
(Arthur Andersen) นั�น เป็นปัจจยัสําคญัที�ทําให้
สหรฐัฯ ตอ้งมีการปฏิรปูระบบกฎหมาย กฎระเบียบทาง
การบญัชี รวมทั�งการกําหนดแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการ
(Governance) ครั�งใหญ่
 

52

การเปลี�ยนแปลงครั�งนั�นนํามาซึ�งความตื�นตวัขององคก์ร 
รวมทั�งแรงกดดนัจากผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียกล ุม่ต่างๆ 
ต่อการบรหิารกจิการของฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการ
ใหมี้ความมั�นคง รอบคอบ หรอืกคื็อการตระหนกัต่อ
ความเสี�ยงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเติบโตและความยั�งยนื
ขององคก์รมากขึ�น 
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กรอบการบรหิารความเสี�ยงองคก์ร 

(Enterprise Risk Management, ERM) จึงไดถ้กู
นําเสนอโดย COSO หลงัจากเหตนุั�น ในชื�อของ
COSO-ERM Integrated Framework-2004 
ซึ�งองคก์รต่างๆ ทั�วโลกนํามาปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิาร
ความเสี�ยงองคก์รของตน รวมถึงหน่วยงานรฐัที�มีหนา้ที�กํากบั
ดแูลกิจการประเภทต่างๆ ในประเทศของตนดว้ย
  

54

เหตผุลสําคญัที�ทําให ้COSO-ERM
เป็นกรอบการบรหิารความเสี�ยงองคก์รที�ไดร้บัความนิยม
คือการแสดงความชดัเจนของวตัถปุระสงคใ์นการ
บรหิารความเสี�ยงที�เชื�อมโยงกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร
4 ดา้นไดแ้ก ่ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการปฏิบติังาน
ดา้นการรายงาน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ซึ�งช่วยใหอ้งคก์รสามารถพิจารณาวิเคราะหร์ะบคุวามเสี�ยง
อยา่งรอบดา้นมากขึ�น
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COSO-ERM ไดแ้สดงถึงองคป์ระกอบของกระบวนการ
บรหิารความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ และยงัใหค้วามชดัเจน
ของการบรหิารความเสี�ยงที�ตอ้งดําเนินการในทกุระดบั
ขององคก์รอยา่งสอดคลอ้งเชื�อมโยงกนั ตั�งแต่ระดบัองคก์ร
สายงาน กล ุม่ธรุกจิ และรวมทั�งบรษิทัยอ่ย (ในกรณีที�มี
หลายๆ บรษิทัในเครอื)   ซึ�งองคป์ระกอบของกรอบ
การบรหิารความเสี�ยงนี�  ไดถ้กูนําเสนอผา่นรปูลกูบาศก์
COSO Cube ที�มกัเห็นกนัอย ูเ่สมอ 

56

  กรอบการบรหิารความเสี�ยง COSO-ERM นี�ไดถ้กูใช้
มามากกว่า 10 ปี (ตั�งแต่ปี 2004) ท่ามกลางการใช้
อยา่งแพรห่ลายมากขึ�นเรื�อยๆ และสภาพแวดลอ้มทั�งใน
ระดบัมหภาค และระดบัองคก์รที�เปลี�ยนแปลงไป
โดย COSO ไดดํ้าเนินการทบทวนปรบัปรงุใหม่จน
แลว้เสรจ็ เผยแพรใ่นเดือนมิถนุายน ปี 2017 ที�ผา่นมา 
และใชชื้�อกรอบการบรหิารความเสี�ยงใหม่นี� ว่า
Enterprise Risk Management-Integrating
with Strategy and Performance 
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     การทบทวนปรบัปรงุนี�  เป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มที�สง่ผลใหมี้ปัจจยัเสี�ยงใหม่ๆ เกดิขึ�น
อยา่งมากมายและรวดเรว็ขึ�นกว่าเดิม รวมถึงการเปลี�ยน
แปลงพฤติกรรมของลกูคา้และผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียกบัองคก์ร
ที�ทั�งหมดไดแ้สดงอิทธิพลอยา่งยิ�งต่อดําเนินงานขององคก์ร
ต่างๆ ในปัจจบุนั โดยการบรหิารจดัการความเสี�ยงดงักลา่ว
จะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายอยา่งรอบดา้น ที�ตอ้งพิจารณา
แนวทางใหม่ๆ ในการจดัการความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากขึ�น เพื�อรกัษาความสามารถและ
สรา้งความยั�งยนืใหก้บัองคก์รต่อไปได้

58

    การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของ COSO-ERM 2017  
ไดแ้ก่ การเปลี�ยนแปลงองคป์ระกอบของกระบวนการใหม่
ใหมี้ความละเอียดชดัเจนขึ�น โดยแบ่งออกเป็น 20 หลกัการ
ใน 5 องคป์ระกอบ (จากเดิมมีเฉพาะ 8 องคป์ระกอบ) คือ
 1) Governance and Culture 
     (การกํากบัดแูลกิจการและวฒันธรรมองคก์ร)
 2) Strategy & Objective Setting 
     (กลยทุธแ์ละวตัถปุระสงคอ์งคก์ร)
 3) Performance (เป้าหมายผลการดําเนินงาน)
 4) Review & Revision (การทบทวนและปรบัปรงุ) และ
 5) Information, Communication & Reporting
     (สารสนเทศ การสื�อสาร และการรายงาน)

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 29 & 242



30

59

       สิ�งที� COSO พยายามม ุ่งเนน้นําเสนอในการปรบัปรงุนี�  
คือการแสดงใหเ้ห็นว่าการบรหิารความเสี�ยงองคก์รนั�น
เกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงกบัการสรา้งคณุค่าผา่นกลยทุธแ์ละ
ตวัแบบธรุกจิขององคก์รอยา่งแทจ้รงิ
“Good risk management and internal control are 
necessary for long term success of all 
organizations.” – COSO

ที�มา :-
บทความจาก TRIS Academy Club Issue4 January 2018, 
"Organizational Excellence" โดย ดร.สรุเดช จองวรรณศิริ
 ผ ูอํ้านวยการ สถาบนัวิทยาการจดัการ ทรสิ คอรป์อเรชั�น

60

หลกัธรรมาภิบาล
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     มาตรา 3/1 การบรหิารราชการตามพระราชบญัญติันี�ตอ้ง
 เป็นไปเพื�อประโยชนส์ขุของประชาชน  เกิดผลสมัฤทธิ�ต่อภารกิจ
 ของรฐั  ความมีประสิทธิภาพ  ความค ุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรฐั 
 การลดขั�นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยบุเลิกหน่วยงาน
 ที�ไม่จําเป็น  การกระจายภารกิจและทรพัยากรใหแ้ก่ทอ้งถิ�น 
 การกระจายอํานาจตดัสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
 ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทั�งนี�  โดยมีผ ูร้บัผิดชอบ
 ต่อผลของงาน

พระราชบญัญติัระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน
พ.ศ. 2534 เพิ�มเติม(ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2545

62

    การจดัสรรงบประมาณ  การบรรจแุละแต่งตั�งบคุคล
เขา้ดํารงตําแหน่งหรอืปฏิบติัหนา้ที�ตอ้งคํานึงถึงหลกัการ
ตามวรรคหนึ�ง

    ในการปฏิบติัหนา้ที�ของสว่นราชการ ตอ้งใชวิ้ธีการ
บรหิารกจิการบา้นเมืองที�ดี  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งใหคํ้านึงถึง
ความรบัผิดชอบของผ ูป้ฏิบติังาน  การมีสว่นรว่มของ
ประชาชน  การเปิดเผยขอ้มลู การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ทั�งนี�  ตามความเหมาะสมของ
แต่ละภารกจิ  

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 31 & 242



32

63

  เพื�อประโยชนใ์นการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรานี�  
จะตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ในการปฏิบติัราชการและการสั�งการใหส้ว่นราชการ
และขา้ราชการปฏิบติัก็ได้

64

 ภารกิจหลกัประการหนึ�งของสาํนกังาน ก.พ.ร. 
คือการสง่เสรมิใหร้ะบบราชการไทยนําหลกัการ
บรหิารกิจการบา้นเมืองที�ดีมาใชใ้นการบรหิาร
ราชการแผน่ดิน เพื�อประโยชนส์ขุของประเทศชาติ
และประชาชน ตามเจตนารมณข์องมาตรา 3/1

แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน 
พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ. 2546
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 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
   บรหิารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ. 2546
               กาํหนดขอบเขตของคําว่า 

           “การบรหิารกิจการบา้นเมืองที�ดี”
         และวางแนวทางในการปฏิบติัราชการ 
            เพื�อใหบ้รรลเุป้าหมายดงัต่อไปนี�

66

1. เกดิประโยชนส์ขุของประชาชน
2. เกดิผลสมัฤทธิ�ต่อภารกจิของรฐั
3. มีประสิทธิภาพและเกดิความค ุม้ค่าในเชิงภารกจิของรฐั
4. ไม่มีขั�นตอนการปฏิบติังานเกนิความจําเป็น
5. มีการปรบัปรงุภารกจิของสว่นราชการใหท้นัต่อเหตกุารณ์
6. ประชาชนไดร้บัการอํานวยความสะดวกและ
     ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ�าเสมอ
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 ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

คือ การปกครอง การบรหิาร การจดัการการควบคมุ
ดแูลกจิการต่างๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี�
ยงัหมายถึงการบรหิารจดัการที�ดี ซึ�งสามารถนําไปใชไ้ด้
ทั�งภาครฐัและเอกชน  ธรรมที�ใชใ้นการบรหิารงานนี�มี
ความหมายรวมถึง  ศีลธรรม  คณุธรรม  จรยิธรรม 
และความถกูตอ้งชอบธรรมทั�งปวง ซึ�งวิญ�ชูนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบติั อาทิ ความโปรง่ใสตรวจสอบได ้
การปราศจากการแทรกแซงจากองคก์รภายนอก เป็นตน้ 

68

 ระเบียบสาํนกั
นายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการสรา้ง

ระบบบรหิาร
กิจการบา้นเมือง

และสงัคมที�ดี
 พ.ศ. 2542

หลกันิติธรรม 

หลกัคณุธรรม 

หลกัความโปรง่ใส 

หลกัความมีสว่นรว่ม 

หลกัความรบัผิดชอบ 

หลกัความค ุม้ค่า 

หลกัธรรมาภิบาล
เดิม
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 มติคณะรฐัมนตรี
 วนัที� 24 เมษายน 2555
          เห็นชอบกบัขอ้เสนอแผนการสง่เสรมิและพฒันา
 ธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื�อการบรหิารกจิการบา้นเมือง
 ที�ดีอยา่งยั�งยนื ตามที� สํานกังาน ก.พ.ร. เสนอ 
          หลกัธรรมาภิบาลของการบรหิารกจิการบา้นเมืองที�ดี 
 (GG Framework) เป็นสว่นหนึ�งในขอ้เสนอแผนการ
  สง่เสรมิฯ ที�คณะรฐัมนตรไีดมี้มติเห็นชอบแลว้
  ประกอบดว้ย 4 หลกัการสําคญั และ 10 หลกัการยอ่ย 

70

(1) 
 การบรหิารจดัการภาครฐั
           แนวใหม่
(New Public Management)    

1. หลกัประสิทธิภาพ 
(Efficiency)

2. หลกัประสิทธิผล 
(Effectiveness)

3. หลกัการตอบสนอง 
(Responsiveness)

ประกอบดว้ย
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(2)

  ค่านิยมประชาธิปไตย
(Democratic Values)  

ประกอบดว้ย

4. หลกัภาระรบัผิดชอบ/
      สามารถตรวจสอบได้

(Accountability)

5. หลกัความเปิดเผย/โปรง่ใส 
(Transparency)

6. หลกันิติธรรม 
(Rule of  Law)

7. หลกัความเสมอภาค 
(Equity)

72

(3)
            ประชารฐั 
(Participatory  State)

8. หลกัการกระจายอํานาจ 
(Decentralization)

9. หลกัการมีสว่นรว่ม/
การพยายามแสวงหาฉนัทามติ
     (Participation/

Consensus Oriented)

ประกอบดว้ย
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(4)
       ความรบัผิดชอบทางการบรหิาร
(Administrative  Responsibility)  

10. หลกัคณุธรรม/จรยิธรรม
        (Morality/Ethics)

ประกอบดว้ย

74

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 
     ในการปฏิบติัราชการตอ้งใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั
 เกดิผลิตภาพที�ค ุม้ค่าต่อการลงทนุและบงัเกดิประโยชน์
 สงูสดุต่อสว่นรวม ทั�งนี� ตอ้งมีการลดขั�นตอนและระยะเวลา
 ในการปฏิบติังานเพื�ออํานวยความสะดวกและลดภาระ
 ค่าใชจ้่ายตลอดจนยกเลิกภารกจิที�ลา้สมยัและ
 ไม่มีความจําเป็น 
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2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง   
      ในการปฏิบติัราชการตอ้งมีวิสยัทศันเ์ชิงยทุธศาสตร์
เพื�อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผ ูมี้สว่นได้
สว่นเสียทกุฝ่าย ปฏิบติัหนา้ที�ตามพนัธกจิใหบ้รรลวุตัถ ุ
ประสงคข์ององคก์าร มีการวางเป้าหมายการปฏิบติังาน
ที�ชดัเจนอย ูใ่นระดบัที�ตอบสนองต่อความคาดหวงัของ
ประชาชน สรา้งกระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและ
มีมาตรฐาน มีการจดัการความเสี�ยงและม ุ่งเนน้ผลการ
ปฏิบติังานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พฒันาปรบัปรงุการปฏิบติังานใหดี้ขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

76

3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง
   ในการปฏิบติัราชการตอ้งสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่ง
มีคณุภาพ สามารถดําเนินการแลว้เสรจ็ภายในระยะ
เวลาที�กาํหนด สรา้งความเชื�อมั�นไวว้างใจ รวมถึงตอบ
สนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชน
ผ ูร้บับรกิารและผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียที�มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม
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4. ภาระรบัผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
       (Accountability) หมายถึง
       ในการปฏิบติัราชการตอ้งสามารถตอบคําถาม
 และชี�แจงไดเ้มื�อมีขอ้สงสยั รวมทั�งตอ้งมีการจดัวางระบบ
 การรายงานความกา้วหนา้และผลสมัฤทธิ�ตามเป้าหมาย
 ที�กาํหนดไวต่้อสาธารณะเพื�อประโยชนใ์นการตรวจสอบ
 และการใหค้ณุ ใหโ้ทษ ตลอดจนมีการจดัเตรยีมระบบ
 การแกไ้ขหรอืบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที�อาจจะ
 เกดิขึ�น

78

5. เปิดเผย/โปรง่ใส (Transparency) หมายถึง 
      ในการปฏิบติัราชการตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซื�อสตัย์
  สจุรติ ตรงไปตรงมา  รวมทั�งตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลู
  ขา่วสารที�จําเป็นและเชื�อถือไดใ้หป้ระชาชนไดร้บัทราบ
  อยา่งสมํ�าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหก้ารเขา้ถึงขอ้มลู
  ขา่วสารดงักลา่วเป็นไปโดยง่าย
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6. หลกันิติธรรม (Rule of  Law) หมายถึง
     ในการปฏิบติัราชการตอ้งใชอํ้านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานอยา่งเครง่ครดั 
ดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบติั และคํานึงถึง
สิทธิเสรภีาพของประชาชนและผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย
ฝ่ายต่างๆ 

80

7. ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง 
     ในการปฏิบติัราชการตอ้งใหบ้รกิารอยา่งเท่าเทียมกนั
 ไม่มีการแบ่งแยกดา้นชายหญิง ถิ�นกาํเนิด เชื�อชาติ ภาษา 
 เพศ อาย ุ สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล
 ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม  ความเชื�อทางศาสนา 
 การศึกษาอบรม และอื�นๆ อีกทั�งยงัตอ้งคํานึงถึงโอกาส
 ความเท่าเทียมกนัของการเขา้ถึงบรกิารสาธารณะของ
 กล ุม่บคุคลผ ูด้อ้ยโอกาสในสงัคมดว้ย
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8. การกระจายอํานาจ (Decentralization) 
    หมายถึง
       ในการปฏิบติัราชการควรมีการมอบอํานาจ
   และกระจายความรบัผิดชอบในการตดัสินใจ
   และการดําเนินการใหแ้กผ่ ูป้ฏิบติังานในระดบัต่างๆ 
   ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั�งมีการโอนถ่ายบทบาท
   และภารกิจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นหรอื
   ภาคสว่นอื�นๆ ในสงัคม

82

9. การมีสว่นรว่ม/การพยายามแสวงหาฉนัทามติ
     (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง 
     ในการปฏิบติัราชการตอ้งรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน
   รวมทั�งเปิดใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในการรบัร ู ้เรยีนร ู ้ทําความ
   เขา้ใจ  รว่มแสดงทศันะ   รว่มเสนอปัญหา/ประเด็นที�สําคญั
   ที�เกี�ยวขอ้ง รว่มคิดแกไ้ขปัญหา รว่มในกระบวนการตดัสินใจ
   และการดําเนินงาน/รว่มตรวจสอบผลการปฏิบติังาน
   มีความพยายามในการแสวงหาฉนัทามติหรอืขอ้ตกลง
   รว่มกนัระหว่างกล ุม่ผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะ
   กล ุม่ที�ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจะตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นที�หาขอ้ยติุ
   ไม่ไดใ้นประเด็นที�สําคญั 
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10. คณุธรรม/จรยิธรรม (Morality/Ethics) 

       หมายถึง 
       ในการปฏิบติัราชการตอ้งมีจิตสํานึกความรบัผิดชอบ
   ในการปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปอยา่งมีศีลธรรม คณุธรรม 
   และตรงตามความคาดหวงัของสงัคม ยดึมั�นใน
   ค่านิยมหลกัของมาตรฐานจรยิธรรมสําหรบัผ ูดํ้ารง
   ตําแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ที�ของรฐั ประมวล
   จรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ตลอดจนคณุลกัษณะที�พึงประสงคข์องระบบราชการไทย 

8 ประการ (I AM READY) ไดแ้ก ่

84

I - Integrity ซื�อสตัยแ์ละกลา้ยนืหยดัในสิ�งที�ถกูตอ้ง
A - Activeness ทํางานเชิงรกุ คิดเชิงบวกและมีจิตบรกิาร 
M- Morality มีศีลธรรม คณุธรรมและจรยิธรรม
R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชนส์ขุของ 
                                  ประชาชนเป็นที�ตั�ง
E - Efficiency ม ุ่งเนน้ประสิทธิภาพ
A - Accountability ตรวจสอบได้
D - Democracy ยดึมั�นในหลกัประชาธิปไตย
Y - Yield ม ุ่งผลสมัฤทธิ�       

  ที�มา : ข่าวเด่น ก.พ.ร./2555/ตลุาคม/

             หลกัธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบา้นเมืองที�ดี
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 องคป์ระกอบของการบรหิารความเสี�ยง
ตามหลกัเกณฑ ์COSO ERM

86

   ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารความเสี�ยงและการควบคมุภายใน

  องคป์ระกอบการบริหารความเสี�ยง   องคป์ระกอบการควบคมุภายใน (กค.)

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

2. การกาํหนดวตัถุประสงค์

3. การบ่งชี�เหตุการณ์

4. การประเมินความเสี�ยง

5. การตอบสนองความเสี�ยง

2. การประเมินความเสี�ยง

-

-

-

6. กจิกรรมการควบคุม 3. กจิกรรมการควบคุม

7. สารสนเทศและการสื�อสาร 4. สารสนเทศและการสื�อสาร

8. การติดตามประเมินผล 5. กจิกรรมการติดตามผล
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                                 องคป์ระกอบการบรหิารความเสี�ยง

            เดิม 8 องคป์ระกอบ  เปลี�ยนแปลงใหม่ 5 องคป์ระกอบ

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

2. การกาํหนดวตัถุประสงค์

3. การบ่งชี�เหตุการณ์

4. การประเมนิความเสี�ยง

5. การตอบสนองความเสี�ยง

6. กจิกรรมการควบคุม

7. สารสนเทศและการสื�อสาร

8. การตดิตามประเมนิผล

1. การกาํกบัดูแลกจิการและวฒันธรรมองค์กร 
(Governance and Culture) 

2. กลยุทธ์และวตัถุประสงค์องค์กร (Strategy 

& Objective Setting)

3. เป้าหมายผลการดาํเนินงาน 
(Performance)

4. การทบทวนและปรับปรุง (Review & 

Revision)

5.สารสนเทศ การสื�อสาร และการรายงาน 
(Information, Communication 
& Reporting)

88

การบรหิารจดัการความเสี�ยงตามมาตรฐาน COSO
(The Committee of Sponsoring Organization) 

ไดส้รา้งมาตรฐานที�เป็นกรอบแนวคิดของการบรหิาร
ความเสี�ยงระดบัองคก์ร (Enterprise Risk 

Management : ERM) โดยมีจดุเด่น คือ ใหแ้นวทาง
ที�องคก์รจะแจกแจงปัญหาและความเสี�ยงออกเป็น
องคป์ระกอบยอ่ย เพื�อความสะดวกในการวิเคราะหแ์ละ
หาแนวทางในการบรหิารจดัการ 
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การบรหิารความเสี�ยงระดบัองคก์ร ERM 
(Enterprise Risk Management: ERM) 
หมายถึง กระบวนการที�บคุลากรทั�วทั�งองคก์รไดมี้สว่นรว่ม
ในการคิด วิเคราะห ์และคาดการณถึ์งเหตกุารณ ์หรอื
ความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�น รวมทั�งการระบแุนวทางในการ
จดัการกบัความเสี�ยงดงักลา่ว ใหอ้ย ูใ่นระดบัที�เหมาะสม
หรอืยอมรบัได ้เพื�อช่วยใหอ้งคก์รบรรลใุนวตัถปุระสงค์
ที�ตอ้งการ ตามกรอบวิสยัทศัน ์และพนัธกจิขององคก์ร 

90

  กรอบการบรหิารความเสี�ยงองคก์รนั�น สามารถสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงนโยบายการบรหิารจดัการ และการกาํกบัดแูล
กจิการของแต่ละองคก์ร โดยหากองคก์รมีการบรหิาร
ความเสี�ยงอยา่งมีประสิทธิภาพจะสง่ผลใหส้ามารถบรรล ุ
วตัถปุระสงคอ์งคก์ร ทั�งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน 
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ประโยชนข์องระบบ ERM 
ระบบ ERM (Enterprise Risk Management) 
เป็นระบบที�ไดถ้กูออกแบบตามหลกัการ 8 ขั�นตอนของการจดัการ
บรหิารความเสี�ยงของ COSO เพื�อใหอ้งคก์รที�นําไปใชง้าน
ไดป้ระโยชนด์งันี�  

1. ระบบนี�สามารถเป็นเครื�องมือเพื�อช่วยผ ูบ้รหิารในการประเมิน
ความเพียงพอเหมาะสมของการควบคมุและทําใหมี้การแกไ้ขปัญหา 
ปรบัปรงุการทํางานใหดี้ขึ�น ซึ�งจะสง่ผลใหง้านของทั�งสว่นงานยอ่ย 
ฝ่ายงาน และสายการบงัคบับญัชาบรรลวุตัถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ�น 

92

2. ขอ้มลูที�ไดร้บัจากระบบ เป็นขอ้มลูรวมจากระดบัปฏิบติั
การที�มีอย ูข่องหน่วยงานยอ่ยในองคก์ร ซึ�งจะช่วยใหค้น้พบ
ปัญหาที�เกดิขึ�นหรอืมีแนวโนม้ที�จะเกดิขึ�น กอ่นที�จะเกดิ
ความเสียหาย ทําใหห้น่วยงานสามารถวางแผนเพื�อจดัการ
แกไ้ขได ้

3. การใชง้านระบบนี�  เป็นการเปิดโอกาสใหผ้ ูป้ฏิบติังาน
ในทกุระดบัแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะและรว่มกนักาํจดั
อปุสรรคและขอ้ขดัขอ้งต่างๆ 
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4. ขั�นตอนการทํางานของระบบ เป็นการนําเสนอแนวทางปฏิบติั
ตามกรอบของนโยบายองคก์ร ทําใหพ้นกังานเขา้ใจเป้าหมายของ
องคก์รที�ตนไดมี้สว่นรว่ม อีกทั�งช่วยสรา้งบรรยากาศที�ดีของการ
ทํางาน และการรบัผิดชอบรว่มกนัต่อผลสําเรจ็ขององคก์ร
 
5. ระบบมีแบบแผนขั�นตอนการดําเนินการที�ชดัเจน ในการกําหนด
เป้าหมายขององคก์ร ตวัชี�วดัความสําเรจ็ การวิเคราะหง์านเพื�อ
ระบคุวามเสี�ยง ประเมินความเสี�ยง การควบคมุความเสี�ยง และ
การติดตามความเสี�ยง โดยสามารถนํารายละเอียดดงักลา่วมา

สรา้งเป็นรายงานต่างๆ ได ้

94

องคป์ระกอบการบรหิารความเสี�ยงตามมาตรฐาน COSO
(The Committee of Sponsoring Organization)

 
       การบรหิารความเสี�ยงตามมาตรฐาน COSO 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 ประการ ซึ�งครอบคลมุแนว
ทางการกาํหนดนโยบายการบรหิารงาน การดําเนินงาน 
และการบรหิารความเสี�ยง ดงันี�  
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1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) 
     สภาพแวดลอ้มขององคก์รเป็นองคป์ระกอบที�สําคญั
ในการกาํหนดกรอบบรหิารความเสี�ยง ประกอบดว้ยปัจจยั
หลายประการ เช่น วฒันธรรมองคก์ร นโยบายของผ ูบ้รหิาร 
แนวทางการปฏิบติังานบคุลากร กระบวนการทํางาน
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นตน้ สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์รประกอบเป็นพื�นฐานสําคญัในการกาํหนดทิศทาง
ของกรอบการบรหิารความเสี�ยงขององคก์ร 

96

2) การกาํหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
     องคก์รตอ้งพิจารณากาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการ
บรหิารความเสี�ยงใหมี้ความสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละ
ความเสี�ยงที�องคก์รยอมรบัได ้เพื�อวางเป้าหมายในการ
บรหิารความเสี�ยงขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน และเหมาะสม 
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3) การบ่งชี� เหตกุารณ์ (Event Identification) 
     เป็นการรวบรวมเหตกุารณที์�อาจเกดิขึ�นกบัหน่วยงาน
ทั�งในสว่นของปัจจยัเสี�ยงที�เกดิจากภายในและภายนอก
องคก์ร เช่น นโยบายบรหิารงาน บคุลากร การปฏิบติังาน 
การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบญัชี
ภาษีอากร ทั�งนี� เพื�อทําความเขา้ใจต่อเหตกุารณแ์ละ
สถานการณน์ั�น เพื�อใหผ้ ูบ้รหิารสามารถพิจารณากาํหนด
แนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเสี�ยง
ที�อาจจะเกดิขึ�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

98

4) การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 
     การประเมินความเสี�ยงเป็นการจําแนกและพิจารณา
จดัลําดบัความสําคญัของความเสี�ยงที�มีอย ู ่โดยการประเมิน
จากโอกาสที�จะเกดิ (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) โดยสามารถประเมินความเสี�ยงไดท้ั�งจากปัจจยั
ความเสี�ยงภายนอกและปัจจยัความเสี�ยงภายในองคก์ร 
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5) การตอบสนองความเสี�ยง (Risk Response) 
     เป็นการดําเนินการหลงัจากที�องคก์รสามารถบ่งชี�
ความเสี�ยงขององคก์ร และประเมินความสําคญัของ
ความเสี�ยงแลว้ โดยจะตอ้งนําความเสี�ยงไปดําเนินการ
ตอบสนองดว้ยวิธีการที�เหมาะสม เพื�อลดความสญูเสีย
หรอืโอกาสที�จะเกดิผลกระทบใหอ้ย ูใ่นระดบัที�องคก์ร
ยอมรบัได้

100

6) กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
     การกาํหนดกจิกรรมและการปฏิบติัต่างๆ ที�กระทํา
เพื�อลดความเสี�ยงและทําใหก้ารดําเนินงานบรรลตุาม
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร เช่น การกาํหนด
กระบวนการปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการความเสี�ยง
ใหก้บับคุลากรภายในองคก์ร เพื�อเป็นการสรา้งความมั�นใจ
ว่าจะสามารถจดัการกบัความเสี�ยงนั�นไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด 
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7) สารสนเทศและการสื�อสาร (Information and 
Communication) 

    องคก์รจะตอ้งมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื�อสารที�
มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื�นฐานสําคญัที�จะนําไปพิจารณา
ดําเนินการบรหิารความเสี�ยงใหเ้ป็นไปตามกรอบ และ
ขั�นตอนการปฏิบติัที�องคก์รกาํหนด 

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

    องคก์รจะตอ้งมีการติดตามผล เพื�อใหท้ราบถึงผลการ
ดําเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจดัการ
ความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

102

แรงจงูใจที�ตอ้งใหค้วามสําคญั
กบัการบรหิารความเสี�ยง

ปรบัเปลี�ยนการดําเนินงานใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลง

การพฒันาและเพิ�มศกัยภาพขององคก์รใหบ้รรล ุ

    ตามเป้าหมาย

เสรมิสรา้งความเชื�อมั�นใหก้บัหน่วยงาน/

    ผ ูที้�เกี�ยวขอ้ง
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ความเสี�ยง 
คืออะไร?

ทําไมตอ้ง
บรหิาร

ความเสี�ยง?

หน่วยงานของ
เรามีความ

เสี�ยงหรอืไม่?

ถา้มี เราจะบริหาร
ความเสี�ยงได้

อยา่งไร?

104

  ทําความเขา้ใจ

ความเสี�ยงคืออะไร?

ความเสี�ยงมีอะไรบ้าง?
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 ความไมแ่น่นอนที�อาจนําไปส ูค่วามเสียหาย

 เหตกุารณที์�อาจเกิดขึ�นภายใตส้ถานการณที์�

    ไมแ่น่นอน สง่ผลกระทบในเชิงลบต่อการ

          บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร

ความเสี�ยง คือ ?

106

         มิใช่สิ�งที�ต้อง กาํจดั หรือ หลกีเลี�ยง เสมอไป

เนื�องจาก อาจจะมทีั�งที�ม ี                           ผลดีกบัองค์กร

                                                                   ผลเสียกบัองค์กร

ความเสี�ยง

สิ�งที�พงึกระทาํ : การบริหารความเสี�ยงให้อยู่ในระดับที�
                           - องค์กรรับได้ และ
               - สามารถให้ประโยชน์กบัองค์กร

เช่น
การเกง็กาํไร
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 เป็นสิ�งที�มองไม่เห็นที�ทกุคนจะตอ้งเผชิญอย ูเ่สมอ
 ลกัษณะธรรมชาติของความเสี�ยง จะฝังตวัแฝงเรน้อย ู่
      ภายในกจิกรรมต่าง ๆ   
 จะกอ่ตวัปรากฏใหเ้ห็นต่อเมื�อมีการตดัสินใจเกดิขึ�น

  

ความเสี�ยง

108

ปัจจยัภายใน

คณุภาพของบคุลากร
ที�ไดร้บัการแต่งตั�ง

ความย ุง่ยากซบัซอ้น

ของขั�นตอนการปฏิบติังาน

การเปลี�ยนแปลงตวับคุลากร

ทั�งระดบับรหิารและระดบัปฏิบติั

ความซื�อสตัยแ์ละจรยิธรรมของผ ูบ้รหิาร
 หากผ ูบ้รหิารขาดความซื�อสตัยแ์ละจรยิธรรม 

ระดบัความเสี�ยงยอ่มสงู

ปัจจยัเสี�ยง(สาเหต)ุ
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ปัจจยัภายนอก

ภยัธรรมชาติ/  
ภมิูประเทศ/โรคระบาด

นโยบายของรฐับาล/
กฎหมายที�ออกใหม่

ผลของการประชาสมัพนัธ์

การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อาจทําใหต้อ้งเปลี�ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน

110

การบรหิารความเสี�ยง (Risk Management)

หมายถึง* 
    กระบวนการที�ใชใ้นการระบคุวามเสี�ยง การวิเคราะห์
ความเสี�ยง และการกาํหนดแนวทางการหรอืมาตรการ
ควบคมุเพื�อป้องกนัหรอืลดความเสี�ยง เพื�อม ุ่งหวงัให้
สว่นราชการบรรลผุลตามเป้าประสงคข์ององคก์ร

*ที�มา : แนวทางการวิเคราะหแ์ละจดัทําแผนบรหิารความเสี�ยง (SP 7)
  ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพื�นฐาน (ก.พ.ร.)
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การบรหิารความเสี�ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ* 

สว่นราชการตอ้งมีขั�นตอนการดําเนินการ หลกัเกณฑ์
ในการวิเคราะหอ์ยา่งเหมาะสมโดยครอบคลมุ 5 ขั�นตอน คือ
1. การระบคุวามเสี�ยงหรอืปัจจยัเสี�ยง 
2. การวิเคราะหค์วามเสี�ยง
3. การกาํหนดมาตรการจดัการความเสี�ยงอยา่งรดักมุ
4. การติดตาม รายงาน และประเมินผลการดําเนินการ
ตามมาตรการจดัการความเสี�ยงที�ไดก้าํหนดไว้
5. การทบทวนการบรหิารความเสี�ยง โดยระบกุรอบเวลา
ในการทบทวนอยา่งชดัเจน

112

“สว่นราชการตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละจดัทําแผน
บรหิารความเสี�ยงเพื�อเตรยีมการรองรบัสภาวะ
การเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น ซึ�งตอ้งครอบคลมุถึง
ความเสี�ยงเชิงยทุธศาสตร ์ความเสี�ยงดา้น
ธรรมาภิบาล ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดา้นกระบวนการ”
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ความเสี�ยงเชิงยทุธศาสตร*์

      สว่นราชการตอ้งมีการวิเคราะหค์วามเสี�ยง
ในดา้นต่างๆ ที�อาจกอ่ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงหรอื
การไมบ่รรลผุลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ และดําเนินการ
วางมาตรการบรหิารความเสี�ยง

114

ความเสี�ยงดา้นธรรมาภิบาล*

      สว่นราชการตอ้งมีการวิเคราะหค์วามเสี�ยงดา้น
ธรรมาภิบาลที�จะเกดิขึ�นในกระบวนงานหลกัขององคก์ร
เพื�อใหม้ั�นใจว่าการดําเนินการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความค ุม้ค่า ความโปรง่ใส
ตรวจสอบได ้เป็นตน้ รวมถึงสว่นราชการตอ้งมีการวิเคราะห์
ความเสี�ยงในการกาํกบัดแูลตนเองที�ดีดว้ย โดยตอ้งมีการ
จดัทําแผนธรรมาภิบาล และ/หรอืแผนบรหิารความเสี�ยง
ในเรื�องการกาํกบัดแูลตนเองที�ดี

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 57 & 242



58

115

ความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ*

    สว่นราชการตอ้งมีการวางระบบบรหิารความเสี�ยง
ของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ โดยตอ้ง
ดําเนินการดงัต่อไปนี�

1. มีการบรหิารความเสี�ยงเพื�อกาํจดั ป้องกนัหรอืลด
การเกิดความเสียหายในรปูแบบต่างๆ โดยสามารถ
ฟื� นฟรูะบบสารสนเทศ และการสํารองและก ูคื้นขอ้มลู
จากความเสียหาย (Back up and Recovery)

116

2. มีการจดัทําแผนแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์
ความไมแ่น่นอนและภยัพิบติัที�อาจจะเกิดกบัระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan)
3. มีระบบรกัษาความมั�นคงและปลอดภยั (Security)

ของระบบฐานขอ้มลู เช่น ระบบ Anti-Virus 

ระบบไฟฟ้าสํารอง เป็นตน้
4. มีการกาํหนดสิทธิใหผ้ ูใ้ชใ้นแต่ละระดบั 
(Access rights)
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ความเสี�ยงดา้นกระบวนการ*

      สว่นราชการตอ้งมีการวางระบบบรหิาร
ความเสี�ยงของกระบวนการที�สรา้งคณุค่าเพื�อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังานที�กําหนด

118

      การบรหิารความเสี�ยงของกระบวนการ อาจนํา
แนวคิดในการออกแบบระบบควบคมุมาใชไ้ด ้ซึ�งระบบ
การควบคมุกระบวนการมีปัจจยัสําคญั ดงัต่อไปนี�
วตัถปุระสงคข์องการควบคมุ
ความค ุม้ค่าของการควบคมุ
ความทนัการณข์องการติดตามและบอกเหต ุ
ความสมํ�าเสมอของกลไกการควบคมุ
การจงูใจผ ูป้ฏิบติังาน 
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นํากระบวนการที�สรา้งคณุค่า มาวิเคราะห ์5 ขั�นตอน 
วตัถปุระสงคข์องการควบคมุ เช่น ตวัชี�วดักระบวนการ 
   มาตรฐานงาน
ความค ุม้ค่าของการควบคมุ เช่น ความสามารถในการลด
   ค่าใชจ่้าย
ความทนัการณข์องการติดตามและบอกเหต ุเช่น ระบบเตือนภยั
   ของกระบวนการ
ความสมํ�าเสมอของกลไกการควบคมุ เช่น ระบบรายงานและ
   ติดตามผล
การจงูใจผ ูป้ฏิบติังาน เช่น การเชื�อมโยงกบัระบบประเมินผล
จดัลําดบัความสําคญัของการดําเนินการ/เลือกนํามาจดัทําแผน
    บรหิารความเสี�ยง

120

       การบรหิารความเสี�ยง

 เป็นองคป์ระกอบหนึ�งของการบรหิารจดัการทั�วไป

 เป็นเรื�องสําคญัที�สดุในการขบัเคลื�อนใหอ้งคก์ร

         ดําเนินการไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง มั�นคง 

                  และมีประสิทธิภาพ
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การบรหิารจดัการทั�วไป

แบ่งเป็น 3 สว่น

      (1) การจดัการทางกลยทุธ์

       (2) การจดัการทางการดําเนินงาน

       (3) การจดัการดา้นความเสี�ยง 

ทั�ง 3 สว่น ตอ้งมี
การปรกึษาและวาง

แผนงานรว่มกนั

122

 (1) การจดัการทางกลยทุธ์

                    ประกอบดว้ย

การวางแผนกิจกรรม
                        

ที�นําไปส ู่
       เป้าหมาย

     พนัธกิจ
ที�วางไว้

ตอ้งดถึูงความเสี�ยงที�มีอย ูแ่ละที�อาจจะ
    เกดิขึ�นใหม่ภายใตแ้ผนกลยทุธ์
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 (2) การจดัการทางการดําเนินงาน

 ประกอบดว้ย

กิจกรรมต่าง ๆ
                        

ที�เกี�ยวขอ้งกบั
         ขั�นตอน
          และ
        วิธีการ

ในการดําเนินงานขององคก์ร

เพื�อใหส้ามารถบรรล ุ
เป้าหมาย

พนัธกิจ

              ที�วางไว้

124

(3) การจดัการดา้นความสี�ยง

เกี�ยวขอ้งกบั 

กิจกรรม   ที�ลดความไมแ่น่นอน

- ขั�นตอนการทํางาน

- การวางแผนต่างๆ                       
เพื�อใหส้ามารถบรรล ุ

 เป้าหมาย

 พนัธกิจ

ไดอ้ยา่งแน่นอนมากขึ�น

ตอ้งปรบัเปลี�ยนขั�นตอนในการดําเนินงาน
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       วิธีการบรหิารความเสี�ยง

 การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง  (Terminate)
 การลดความเสี�ยง  (Treat)
  การยอมรบัความเสี�ยง  (Take)
  การถ่ายโอนความเสี�ยง  (Transfer)        

126

       การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง
  หมายถึง  ไมร่บัความเสี�ยงไวเ้ลย

เป็นวิธีที�
ง่ายที�สดุ การยติุกิจกรรม

 หลีกเลี�ยงการกระทํา
 ลดการกระทํา
 เปลี�ยนวตัถปุระสงค์
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การลดความเสี�ยง หมายถึง การวิเคราะหห์าวิธีการ      
ควบคมุความเสี�ยงที�ไมส่ามารถหลีกเลี�ยงได้

    ลดโอกาสความน่าจะเกิด
   ลดความเสียหาย
    ป้องกนัการเกิดความเสียหาย

                โดย  -  จดัระบบการควบคมุเพื�อป้องกนั
                         - แกไ้ขกระบวนการปฏิบติังาน 
                         -  กาํหนดแผนสํารองในเหตฉุกุเฉิน  

128

                   การยอมรบัความเสี�ยง 

   หมายถึง เลือกรบัความเสี�ยงนั�นเอาไวเ้อง

 ไมมี่วิธีการใดเหมาะสมในการจดัการความเสี�ยง
 ความเสี�ยงมีโอกาสเกิดนอ้ย
  ความผิดพลาดในขั�นตอนการวิเคราะหค์วามเสี�ยง
        มีความเสี�ยงบางอยา่งถกูละเวน้หรอืมองขา้มไป
  เฝ้าระวงัความเสี�ยง  เมื�อระดบัความเสี�ยง
        ไมร่นุแรงยอมรบัได้
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การถ่ายโอนความเสี�ยง  หมายถึง

 การลดโอกาสเกิดความเสียหาย หรอื
    ลดความเสียหาย  โดยแบ่งโอนความเสี�ยง
         - หาผ ูร้บัผิดชอบความเสี�ยงแทน 
           เช่น  การทําประกนัภยั  เป็นตน้ 

130

การบรหิารความเสี�ยง
ดา้นการเงินการคลงั
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรฐั
เรื�อง นโยบายการบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
พ.ศ. 2561

          ประกาศ ณ วนัที� 7 มิถนุายน พ.ศ. 2561

    มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  

132

นโยบายการบรหิารจดัการความเสี�ยง
ทางการคลงั

(แนบทา้ยประกาศ)
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พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561

มาตรา 11(5) กาํหนดใหค้ณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลงัของรฐั มีหนา้ที�และอํานาจกาํหนดนโยบายและ
กาํกบัดแูลการบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั และ
มาตรา 30 กาํหนดใหก้ระทรวงการคลงัและหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงัใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายการบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
ที�คณะกรรมการกําหนด 

134

ความเสี�ยงทางการคลงั หมายถึง
ความคลาดเคลื�อนของผลการดําเนินงานของรฐับาล 
(รายจ่าย รายได ้สินทรพัย ์และหนี�สิน) จากค่าที�ได้
คาดการณไ์วก้อ่นหนา้ซึ�งเกิดจากผลกระทบดา้นต่างๆ 
ต่อสถานะทางการคลงั (Fiscal Impact) ไดแ้ก่
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1) การเปลี�ยนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาค

(Macroeconomics variables)

2) ภาระโดยตรงของรฐับาล (Direct government

liabilities) ที�รฐับาลตอ้งชําระแน่นอนเมื�อถึงกาํหนด

3) ภาระแบบชดัเจนของรฐับาล (Explicit government

liabilities) ที�เป็นไปตามกฎหมายและสญัญา เช่น
     ภาระงบประมาณที�ตอ้งชําระตามมติคณะรฐัมนตรี
     ภาระหนี�ที�ตอ้งชําระตามสญัญาเงินก ู ้เป็นตน้

136

4) ภาระแบบโดยนยัของรฐับาล (Implicit government

liabilities) เป็นภาระที�ไม่ไดเ้ป็นกฎหมายหรอืสญัญา
     แต่รฐับาลอาจตอ้งเขา้รบัภาระตามหลกัจรยิธรรม
     คณุธรรม หรอืแรงกดดนัทางการเมือง เช่น การเขา้ไป
     ช่วยเหลือธนาคารพาณิชย ์และรฐัวิสาหกจิ เป็นตน้

5) ภาระผกูพนัของรฐับาล (Contingent government

liabilities) เป็นภาระที�รฐับาลอาจตอ้งชําระหาก
     เกดิเหตกุารณบ์างอยา่งขึ�น
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แหลง่ที�มาของความเสี�ยงทางการคลงั

1. รายไดข้องหน่วยงานตํ�ากว่าที�ประมาณการไว้
2. รายจ่ายของหน่วยงานสงูกว่าที�ประมาณการไวห้รอื
    การเบิกจ่ายของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. การกอ่หนี�หรอืภาระผกูพนัขององคก์ร ซึ�งกอ่ใหเ้กดิ
    ความเสียหายหรอืภาระต่องบประมาณในอนาคต
4. การบรหิารสินทรพัยข์องหน่วยงานที�ผิดพลาด ซึ�งอาจ
    สง่ผลกระทบทางลบต่อสถานะการเงินของหน่วยงาน

138

5. ความผนัผวนของเศรษฐกจิมหภาคในระยะสั�น
    (Macroeconomics fluctuation) ซึ�งมีหลายสาเหต ุ
    เช่น ปัจจยัภายนอกที�รฐับาลควบคมุไม่ได ้ภาวะเศรษฐกจิ
    ในประเทศและต่างประเทศ สถานการณท์างการเมือง
    และผลกระทบจากวิกฤตในภาคการเงิน เป็นตน้
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นโยบายการบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
ตอ้งคํานึงถึง
แหลง่ที�มาของความเสี�ยง
ปัจจยัต่างๆ ของความเสี�ยง

    เพื�อใหห้น่วยงานต่างๆ นํานโยบายการบรหิาร
จดัการความเสี�ยงไปดําเนินการ เพื�อควบคมุและลด
ผลกระทบที�จะเกิดขึ�นจากความเสี�ยงทางการคลงั

140

1. นโยบายบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
     ดา้นรายได้
พิจารณาจดัเกบ็/จดัหารายไดใ้หเ้ป็นไปตามประมาณการ
หรอืใหเ้พียงพอต่อการดําเนินงาน
ติดตามความคืบหนา้ในการจดัเกบ็/จดัหารายไดอ้ยา่ง
สมํ�าเสมอ
หากไม่เป็นไปตามประมาณการ ใหห้น่วยงานชี�แจงเหตผุล
พรอ้มแนวทางการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนและรายงาน
ต่อหน่วยงานตน้สงักดั
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2. นโยบายบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
     ดา้นรายจ่าย

บรหิารรายจ่ายใหอ้ย ูใ่นวงเงินที�คาดการณไ์ว้
ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื�อง
เบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละปี
หากไม่เป็นไปตามที�คาดการณ ์ใหห้น่วยงานชี�แจงเหตผุล
พรอ้มแนวทางการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนและรายงาน
ต่อหน่วยงานตน้สงักดั
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การบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
ดา้นรายไดแ้ละรายจ่าย

หน่วยงานควรศึกษา วิเคราะห ์ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานในอนาคตอยา่งใกลชิ้ด โดยจดัทํา
1. การวิเคราะหส์ถานการณจํ์าลอง (Scenario Analysis)

2. การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)

เพื�อใหท้ราบถึงแนวโนม้ของผลการดําเนินงานทั�งดา้น
รายไดแ้ละรายจ่ายในอนาคต
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3. นโยบายบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
     ดา้นการกอ่หนี�และการบรหิารหนี�

พิจารณาการกอ่หนี�และบรหิารหนี�ตามกฎหมายอย ูภ่ายใต้
วตัถปุระสงคแ์ละอํานาจหนา้ที�
จดัทําแผนการก ูเ้งิน/การบรหิารหนี�เงินก ู ้รายงาน
การก ูเ้งินประจําปีงบประมาณ และสถานะหนี�เงินก ูค้งคา้ง
เป็นประจําทกุปี รายงานการวิเคราะหค์วามเสี�ยงที�อาจจะ
เกดิจากหนี�สาธารณะ
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4. นโยบายบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
     ดา้นการบรหิารสินทรพัย์

บรหิารสินทรพัยด์ว้ยความระมดัระวงั
หลีกเลี�ยงการลงทนุในสินทรพัยที์�มีความเสี�ยง ที�อาจสง่
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของหน่วยงานกรณีประสบผล
ขาดทนุจากการลงทนุ
ควรเผยแพรน่โยบายการลงทนุ/รายละเอียดการลงทนุ
ต่อสาธารณชน
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5. นโยบายบรหิารจดัการความเสี�ยงทางการคลงั
     ดา้นการบรหิารสภาพคลอ่ง

บรหิารสภาพคลอ่งเพื�อใหมี้เงินสดเพียงพอต่อการ
 ดําเนินงาน
ติดตามสถานะสภาพคลอ่งของหน่วยงานอยา่งใกลชิ้ด
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งบรหิารเงินคงคลงัเพื�อให้
 เพียงพอต่อการเบิกจ่ายของสว่นราชการ โดยตอ้งรกัษาไว้
 ในระดบัที�จําเป็น คํานึงถึงค่าใชจ้่าย/ตน้ทนุในการบรหิาร
 สภาพคลอ่งดว้ย

146

ความเสี�ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : F)
     หมายถึง ความเสี�ยงเกี�ยวกบัสภาพคลอ่งทางการเงิน
ความสามารถในการทํากาํไรและการรายงานทางการเงิน 
เช่น การบรหิารการเงินไม่ถกูตอ้ง ไม่เหมาะสม ทําใหข้าด
ประสิทธิภาพ และไม่ทนัต่อสถานการณ ์หรอื 
เป็นความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการเงินขององคก์ร เช่น 
การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคลอ้ง
กบัขั�นตอนการดําเนินการ 
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ความเสี�ยงที�เกิดจาก
- การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผน
- งบประมาณถกูตดั
- งบประมาณที�ไดร้บัไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ของภารกิจที�เปลี�ยนแปลงไปทําใหก้ารจดัสรร
ไมเ่พียงพอ

148

ขอ้บกพรอ่งดา้นการเงิน/บญัชี/พสัด ุ
กรณีศึกษา

การทกัทว้งจากหน่วยงานตรวจสอบ

ที�มา : รายงานผลการปฏิบติัราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ...ของสตง.
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 หน่วยรบัตรวจที�ตรวจสอบแลว้มีขอ้สงัเกต 
    จํานวนเงินงบประมาณที�เรยีกคืนหรอืรายไดที้�จดัเกบ็เพิ�ม
แยกตามลกัษณะงานตรวจสอบ มีจํานวนเงินที�รฐัจะสญูเสีย
งบประมาณโดยไม่ประหยดัหรอืสญูเสียรายได/้
ค่าเสียโอกาส  เป็นจํานวนเงิน............................
 

150

 สาเหตขุองการเกดิความเสียหายมาจากหน่วยรบัตรวจ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตร ี
และแบบแผนการปฏิบติัราชการ ระบบการควบคมุภายใน
ไม่รดักมุ ขาดหลกัการบรหิารจดัการที�ดี ความไม่ซื�อสตัย์
สจุรติของผ ูบ้รหิาร และผ ูป้ฏิบติังานใชอํ้านาจหนา้ที�โดยมิชอบ
การมีสว่นไดส้ว่นเสียและทําการโดยเอื�อประโยชนต่์อตนเอง
และผ ูอื้�น
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151

 ขอ้เสนอแนะจากผลการตรวจสอบของสํานกังานการ
ตรวจเงินแผน่ดิน ทําใหห้น่วยรบัตรวจมีความระมดัระวงั
ในการปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน และมีการดแูลป้องกนัเงิน
และทรพัยส์ินมากขึ�น ช่วยลดความผิดพลาด ช่วยลดจดุอ่อน
ของหน่วยรบัตรวจ และช่วยใหก้ารบรหิารและการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานในภาครฐัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัจะสง่ผลใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุในการดําเนินงาน การใชจ้่ายเงินและทรพัยส์ินของ
ประเทศชาติ และสามารถประหยดัเงินงบประมาณแผน่ดิน
ไดโ้ดยรวม

152

การปฏิบติังานไม่โปรง่ใสในเรื�องการเงินของอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏั.......................
(จดัซื�อที�ดินเชิงเขา เพื�อกอ่สรา้งพระพทุธสิหิงคข์อง
มหาวิทยาลยั ไม่ปฏิบติัตามขั�นตอนการจดัซื�อตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลยั ไดย้มืเงิน
ราชการไปจดัซื�อกอ่นแลว้จึงแต่งตั�งคณะกรรมการจดัซื�อ
โดยวิธีพิเศษ และจดัทํารายงานการจดัซื�อในภายหลงั
การจดัซื�อไม่มีรายงานขอซื�อขอจา้ง ไม่มีการสืบราคาตลาด
หรอืราคาซื�อขายที�ดินบรเิวณใกลเ้คียงครั�งหลงัสดุ 
และราคาที�จดัซื�อสงูกว่าราคาประเมิน)
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153

การเบิกจ่ายเงินโครงการของวิทยาลยั เป็นไปโดย
มิชอบ
(จดัทําหลกัฐานการจ่ายอนัเป็นเท็จในโครงการหา
รายไดร้ะหว่างเรยีน มีการจดัทําเอกสารโครงการ
โดยปลอมลายมือชื�อผ ูเ้สนอโครงการและจดัทํา
หลกัฐานการจ่ายปลอมขึ�นในโครงการ)

154

เงินโครงการความรว่มมือทางวิชาการระหว่างกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑิต สาขาการปกครอง
ทอ้งถิ�น ขาดบญัชี
(พนกังานมหาวิทยาลยั ปฏิบติัหนา้ที�ในตําแหน่งนกัวิชาการ
สงักดังานการเงิน สํานกังานอธิการบดี ทําการแกไ้ขตวัเลข
ในงบหนา้ใบสําคญัเบิกเงิน และไดเ้บิกจ่ายเงินโครงการ
ความรว่มมือทางวิชาการฯ เป็นค่าวสัด ุค่าครภุณัฑ ์
ค่าตอบแทน และค่าใชส้อยในโครงการฯ โดยไม่มีหลกัฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายที�ถกูตอ้ง ทําใหมี้เงินขาดบญัชี
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155

โรงเรยีนมีพฤติกรรมมิชอบในการประมลูขาย
อาคารเรยีน 
(การประมลูขายอาคารเรยีนในปีงบประมาณ..........
จํานวน ๒ หลงั มิไดมี้การประมลูขายหรอืมีการ
แขง่ขนัราคากนัจรงิ และมีการนําวสัดทีุ�ไดจ้ากการ
รื�อถอนอาคารเรยีนไปขายแลว้นําเงินที�ไดจ้ากการ
ขายวสัดสุง่เป็นเงินรายไดเ้พียงบางสว่น)

156

วิทยาลยั.......เงินขาดบญัชี ปีงบประมาณ.............
(ผ ูอํ้านวยการและผ ูช้่วยผ ูอํ้านวยการวิทยาลยั...........
รวมทั�งเจา้หนา้ที�การเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โดยไมมี่หลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายและใบเสรจ็
รบัเงินประกอบการเบิกจ่าย นอกจากนี�  ยงัมีเงิน
ขาดบญัชีจากการไมมี่เงินสดใหต้รวจนบั)
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157

เจา้หนา้ที�การเงินมหาวิทยาลยั.......นําเอกสารมา
เบิกจ่ายเงินซํ�าซอ้น
(พนกังานมหาวิทยาลยั รกัษาการหวัหนา้งานการเงิน
ทําหลกัฐานการเบิกเงินค่าจา้งโครงการจดัทําแผน
การศึกษา/การเรยีนการสอน คณะอกัษรศาสตร์
ซํ�าซอ้น โดยมีการนําเรื�องขออนมุติัจ่ายเงินค่าจา้ง
ฉบบัเดิมมาทําเรื�องเบิกจ่ายเงินอีกครั�ง เป็นเหตใุห้
มีการออกเช็คซํ�าขึ�นมาอีก ๑ ฉบบั และนําเงินเขา้
บญัชีของตนเพื�อไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั)

158

 รอ้งเรยีนการจา้งซ่อมปรบัปรงุอาคารเรยีนที�ไดร้บัความเสียหาย
จากเหตอุทุกภยัของโรงเรยีน.......

(เจา้หนา้ที�พสัดไุม่ไดส้ง่ประกาศเผยแพรก่ารสอบราคาและเอกสาร
สอบราคาใหผ้ ูมี้อาชีพรบัจา้ง และผ ูร้บัจา้งไม่ไดม้ายื�นซองเสนอ
ราคาเนื�องจากไม่สามารถจดัหาเอกสารประกอบสําหรบัยื�นซอง
เสนอราคาไดท้นั เนื�องจากเพิ�งยื�นจดทะเบียนก่อตั�ง ผ ูอํ้านวยการ
โรงเรยีนฯ เอื�ออํานวยช่วยเหลือใหผ้ ูร้บัจา้งไดทํ้าสญัญากบัหน่วยงาน
ของรฐัโดยไม่เป็นธรรม โดยผ ูร้บัจา้งมีความสมัพนัธเ์ป็นบตุร
ของตนเอง)
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159

 การตรวจสอบสืบสวนการจดัซื�อครภุณัฑเ์ครื�องดนตรี
ของโรงเรยีน ปีงบประมาณ..........  โดยมิชอบ

(คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุตรวจรบัครภุณัฑเ์ครื�องดนตรี
เป็นเท็จ มีการเบิกจ่ายเงินสงูกว่าจํานวนพสัดทีุ�ไดร้บัจรงิ
และไม่แจง้การปรบัหรอืสงวนสิทธิเรยีกค่าปรบัจากผ ูข้าย 
กรณีสง่มอบพสัดลุา่ชา้)

160

การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการทดสอบวสัดขุองโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั............ 
    (ไม่นําเงินรายไดค้่าบรกิารต่างๆ หรอืเงินรายไดห้รอื
ผลประโยชนที์�ไดร้บัจากกองทนุและจากทรพัยส์ิน
ของมหาวิทยาลยันําสง่เป็นรายไดข้องมหาวิทยาลยั)
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161

การจดัซื�ออปุกรณก์ฬีาของมหาวิทยาลยั...................
ไม่ชอบดว้ยระเบียบของทางราชการ

รอ้งเรยีนการทจุรติโครงการกฬีาสมัพนัธ ์และโครงการ
แขง่ขนักฬีาภายในของมหาวิทยาลยั
(เบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื�องดื�มเกนิกว่าระเบียบ
กาํหนด)

162

กอ่สรา้งอาคารที�พกับคุลากร มหาวิทยาลยั..........
(ผ ูค้วบคมุงานรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
การจา้งว่าการปกูระเบื�องแลว้เสรจ็ครบถว้นถกูตอ้ง
ตามสญัญาทกุครั�ง ซึ�งไมต่รงกบัขอ้เท็จจรงิ)
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163

การประพฤติมิชอบสอ่ในทางทจุรติในวิทยาลยั......

   (การสอบราคาซื�อวสัดเุพื�อมาปรบัปรงุระบบไฟฟ้า
และระบบปรบัอากาศในวิทยาลยัฯ ใชจ่้ายเงิน
งบประมาณผิดวตัถปุระสงค)์

164

รอ้งเรยีนการจา้งกอ่สรา้งหอ้งอาเซียนของโรงเรยีน......

 (ผ ูร้บัจา้งเขา้ทําการกอ่สรา้งกอ่นที�จะดําเนินการจดัจา้ง 
และกอ่นลงนามในสญัญา ไม่แต่งตั�งคณะกรรมการ
กาํหนดราคากลาง รวมทั�งมีการปิดกั�นการเสนอราคา
โดยม ุ่งหมายมิใหมี้การเสนอราคาอยา่งเป็นธรรม)
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165

มหาวิทยาลยั...ไม่นําเงินเหลือจ่ายของงบประมาณปีกอ่น
สง่คืนคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน และงบประมาณปีปัจจบุนั
มีเงินอดุหนนุทั�วไปค่าใชจ้่ายบคุลากรซึ�งยงัมิไดจ้่าย
เนื�องจากมหาวิทยาลยั.........ไดใ้ชจ้่ายจากเงินอดุหนนุ
เหลือจ่ายยกมาจากปีงบประมาณปีกอ่น  
    เป็นการไม่รกัษาวินยังบประมาณการเงินการคลงั 
ทําใหร้ฐัเสียประโยชนจ์ากการบรหิารเงินงบประมาณแผน่ดิน
และอาจทําใหท้างราชการไดร้บัความเสียหาย

166

บนัทึกบญัชียกยอดเขา้ระบบไม่ถกูตอ้ง บนัทึกบญัชีเงินฝาก
ธนาคารไม่ครบถว้น ไม่ไดจ้ดัทํางบพิสจูนย์อดเงินฝากธนาคาร
บนัทึกบญัชีลกูหนี�ไม่ครบถว้นและไม่ไดจ้ดัทําทะเบียนคมุลกูหนี�  
รวมถึงบนัทึกเงินประกนัสญัญาไม่ถกูตอ้งและไม่จดัทําทะเบียน
คมุเงินประกนัสญัญาและทะเบียนคมุเงินประกนัซอง 

เจา้หนา้ที�ไม่ไดต้รวจสอบจํานวนเงินที�จดัเก็บไดใ้นแต่ละวนั
ใหต้รงตามใบเสรจ็รบัเงิน และไม่ไดบ้นัทึกขอ้มลูการรบัเงินในระบบ
ภายในวนัที�ไดร้บัเงิน รวมถึงไม่มีหลกัฐานการจ่ายใหต้รวจสอบ
จําแนกเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ............... 
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167

 ดา้นการบรหิารพสัดแุละทรพัยสิ์น พบว่า
        ไมมี่ครภุณัฑใ์หต้รวจสอบ 
        ไมเ่ขียนหมายเลขกาํกบัที�ตวัครภุณัฑ ์
        จดัซื�อครภุณัฑม์าแลว้ไมไ่ดใ้ชง้าน

168

 การจดัจา้งทําความสะอาดอาคารเรยีนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั........ มีการกระทําเพื�อเอื�อประโยชนใ์หก้บัผ ูร้บัจา้ง
โดยหลีกเลี�ยงการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ผ ูร้บัจา้ง
ทํางานกอ่นแลว้ทําเรื�องจา้งยอ้นหลงั จดัทําราคากลางใหมี้
ราคาสงูกว่าบรษิทัผ ูร้บัจา้ง เพื�อใหด้วู่าบรษิทัผ ูร้บัจา้งเสนอ
ราคาตํ�ากว่าราคากลาง เป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบพสัด ุ
และที�แกไ้ขเพิ�มเติม และเขา้ขา่ยเป็นความผิดตามพระราช
บญัญติัว่าดว้ยความผิดเกี�ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒
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169

รองผ ูอํ้านวยการวิทยาลยั....... ปฏิบติัหนา้ที�โดยมิชอบ
มีการนําวสัดเุหลือใชจ้ากการฝากของนกัศึกษาทกุแผนกวิชา
ไปขาย แต่มิไดนํ้าเงินสง่เป็นรายไดข้องวิทยาลยัฯ ทําใหท้าง
ราชการไดร้บัความเสียหาย และสั�งจ่ายนํ�ามนัเชื�อเพลิงเกนิ
ความจขุองถงันํ�ามนัรถยนตแ์ละนํานํ�ามนัสว่นเกนิไปใช้
ประโยชนส์ว่นตวั รวมทั�งรองผ ูอํ้านวยการฯ ฝ่ายพฒันา
การศึกษา เบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ

170

การดําเนินโครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยวิ์ทยบริการ 
วิทยาลยั......ไม่ชอบดว้ยระเบียบพสัด ุและที�แกไ้ขเพิ�มเติม 
คณะกรรมการดําเนินการประมลูดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ทําหนา้ที�ตรวจสอบคณุสมบติัของผ ูเ้สนอราคา การทํา
สญัญาจา้งไม่มีหนงัสือคํ�าประกนัสญัญาในวนัทําสญัญา 
ผ ูร้บัจา้งขอขยายระยะเวลาภายหลงัจากสญัญาสิ�นสดุไปแลว้
กอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกเ่งินและทรพัยส์ินของทางราชการ
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บญัชีเงินฝากธนาคารซึ�งธนาคารรบัรองยอดเงินฝาก 
ไม่ไดบ้นัทึกรายงานบญัชีในระบบ 
    ยอดคงเหลือตามบญัชีกบัรายละเอียดใหต้รวจสอบ
ไม่ตรงกนัหรอืไม่มีรายละเอียดใหต้รวจสอบ 
    ไม่บนัทึกบญัชีดอกเบี�ยรบัจากบญัชีออมทรพัยที์�ธนาคาร
คิดใหเ้ขา้ในระบบและไม่นําสง่ดอกเบี�ยรบัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน
    มีบญัชีเงินฝากธนาคารหลายบญัชี
    ไม่จดัทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
    

172

การบนัทึกบญัชี และการปรบัปรงุบญัชีในระบบ GFMIS 

ไม่ครบถว้น ทะเบียนคมุทรพัยส์ิน ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น 
คํานวณค่าเสื�อมราคาไม่ถกูตอ้งตามเกณฑ ์ไม่สง่รายงาน
การเงินประจําปีใหส้ํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนด ลกูหนี�เงินยมืทดรองคงคา้ง ไม่สง่ใช้
เงินยมื มีเงินประกนัสญัญาที�พน้ภาระผกูพนัคงคา้ง

บนัทึกบญัชีผิดพลาดหลายรายการทําใหร้ายงานการเงิน
ขาดความน่าเชื�อถือ
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173

การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนของ
ผ ูบ้รหิารและบคุลากรภายในมหาวิทยาลยัประจําปีงบประมาณ
ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ

การรบัเงินรายไดแ้ละการจ่ายเงินใหเ้จา้หนี�ไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง มีการจ่ายค่าใชจ้่ายบางรายการโดยไม่มี
ระเบียบใหเ้บิกจ่าย ไม่มีหลกัฐานการจ่ายใหต้รวจสอบ 
หรอืจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

174

การไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน มีขอ้บกพรอ่ง
ที�มีนยัสําคญัจากกรณีที�บนัทึกรายการบญัชีไม่ถกูตอ้ง
ครบถว้น เช่น บนัทึกบญัชีสงูไป - ตํ�าไป บนัทึกซํ�า บนัทึก
บญัชีผิดประเภท บนัทึกรายการไม่ครบถว้น ขอ้ผิดพลาด
ในรายงานการเงินปีกอ่นยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข ไม่ทราบยอด
คงเหลือที�ถกูตอ้ง เกดิความคลาดเคลื�อนไม่แน่นอนที�มีผล
กระทบที�เป็นสาระสําคญัอยา่งมากต่อรายงานการเงิน ทําให้
สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดินไม่สามารถใชวิ้ธีการ
ตรวจสอบอื�นใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานที�เพียงพอที�จะแสดง
ความเห็นต่อรายงานการเงินได้
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ไม่มีใบเสรจ็รบัเงินหรอืใบสําคญัรบัเงิน ประกอบฎีกา
เบิกจ่ายเงินใหต้รวจสอบ แต่จะใชห้ลกัฐานการโอนเงิน
เขา้บญัชีของผ ูมี้สิทธิ เป็นหลกัฐานการจ่าย
    เกบ็รกัษาเงินสดและเงินฝากธนาคารเกนิวงเงิน
ที�ไดร้บัอนมุติั

มีหลกัฐานการจ่ายใหต้รวจสอบไม่ครบถว้น
    มีการเบิกจ่ายเงินใหก้บัผ ูร้บัจา้งครบตามสญัญาทั�งที�
งานยงัไม่แลว้เสรจ็โดยไม่หกัค่าปรบัตามสญัญาเป็นเหต ุ
ใหร้าชการไดร้บัความเสียหาย

176

มีการนํารถสว่นกลางไปหาผลประโยชน ์

รถยนตส์ว่นกลางบางคนั ไม่ไดพ้่นตราเครื�องหมายและ
อกัษรชื�อแสดงสงักดัของสว่นราชการแต่ใชวิ้ธีติดสติ�กเกอร์

แทน และไม่มีการบนัทึกการใชร้ถ (แบบ ๔) ตามระเบียบ

ไม ไดจ้ดัทําสมดุแสดงรายการซ่อมบํารงุรถแต่ละคนั
 (แบบ ๖)
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177

ในแต่ละปีงบประมาณ ไม่สํารวจและกาํหนดเกณฑก์าร
ใชส้ิ�นเปลืองนํ�ามนัเชื�อเพลิงของรถยนตส์ว่นกลางทกุคนั 
เพื�อเป็นหลกัฐานในการเบิกจ่ายนํ�ามนัเชื�อเพลิงและ
การตรวจสอบของเจา้หนา้ที�

178

ไม่ตรวจสอบพสัดคุงเหลือสิ�นปี/ รายงานการตรวจสอบ
พสัดไุม่ครบถว้น 
    จดัซื�อครภุณัฑไ์ม่เป็นไปตามชนิดและวงเงินที�ขออนมุติั 
    คณะกรรมการตรวจสอบพสัดปุระจําปีไม่ไดดํ้าเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อผ ูแ้ต่งตั�ง
ภายใน ๓๐ วนัทําการนบัแต่วนัเริ�มดําเนินการตรวจสอบ
    ไม่มีการแต่งตั�งคณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจรงิ กรณี
มีพสัดชํุารดุ เสื�อมสภาพ
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179

การควบคมุภายในบกพรอ่ง เช่น ไม่จดัทํารายงานการ
ประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าดว้ยการกาํหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ้ ๖ *

  * สง่แบบฟอรม์ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ย
    มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคมุภายในสําหรบั
    หน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                 (มีผลบงัคบัใชว้นัที� ๔ ตลุาคม ๒๕๖๑)
              ขอ้ ๘ (รายงานตามแบบฟอรม์ที�ตอ้งสง่) 
              ขอ้ ๙ (สง่ใคร)              

180

การคํานวณราคากลางใช ้Factor F ไม่ถกูตอ้งตาม
ประเภทงาน หรอืไม่เป็นปัจจบุนั ทําใหร้าคากลางไม่ถกูตอ้ง 
หรอืไม่สอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิ

คํานวณราคากลาง โดยคิดปรมิาณงานสงูกว่าสภาพ
ความเป็นจรงิ หรอืสงูกว่ารปูแบบรายการ

ใชร้าคาวสัดใุนการคํานวณราคากลางไม่ใกลเ้คียงกบั
ราคาตามดชันีราคาวสัดกุอ่สรา้งของกรมการคา้ภายใน
หรอืราคาทอ้งถิ�น
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181

การตรวจสอบความชํารดุบกพรอ่งของสิ�งกอ่สรา้ง
ในช่วงระยะเวลาประกนัหรอืกอ่นคืนหลกัประกนัสญัญา
ไมมี่การติดตาม และใชป้ระโยชนจ์ากพสัดหุรอื
สิ�งกอ่สรา้งไมค่ ุม้ค่าเท่าที�ควร

182

หลกัการควบคมุภายในและ
การบรหิารความเสี�ยงในการจดัหา/
การบรหิารทรพัยสิ์นของสว่นราชการ

ใหมี้ประสิทธิภาพ
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183

 ความมีประสิทธิภาพ

การตดัสินใจของผ ูบ้รหิารในการปฏิบติังาน
ที�ผลลพัธอ์อกมาแลว้ไม่มีประสิทธิภาพหรอื

ดอ้ยประสิทธิภาพ เป็นความเสี�ยงที�สาํคญัยิ�ง
ที�องคก์รจะตอ้งเผชิญ

      คําว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency)
           แนวความคิดเดิมมาจากวิศวกร
             Output หารดว้ย Input
 ถา้ผลลพัธอ์อกมาได>้1 ถือว่ามีประสิทธิภาพ
 ถา้ผลลพัธอ์อกมาได<้1 ถือว่าดอ้ยประสิทธิภาพ

นกับริหารธรุกิจ
 ผลประโยชนที์�ไดร้บั

(Benefits) หารดว้ย
ตน้ทนุ (Cost)

การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์
ที�ไม่มีความแน่นอน เช่นฝนตก
 ต้นทุน (การนําร่มติดตัวไป)
กบัผลประโยชน์ที�จะได้รับ
(การป้องกนัฝน) คุ้มกนัหรือไม่
ถ้านําร่มติดตัวไปฝนไม่ตก
ต้นทุนที�ใช้ไปกสู็ญเปล่า 

184

 การวดัประสิทธิภาพ

การพิจารณาถึงการปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพ 

อาจมีแนวการวดัได ้2 อยา่ง คือ

 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยหีรอืเครื�องจกัร

 ประสิทธิภาพของคนหรอืความสามารถสว่นบคุคล
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ประสิทธิภาพการทํางานของคน ความมีทกัษะ
 (Skill)

 พฤติกรรมของคน
 (Human Behavior)
 - ความประพฤติ
 - ความตั�งใจทํางาน
 - การหลีกเลี�ยงการทํางาน หรอื 
 - จรยิธรรมของพนกังาน 

พนัธกรณีที�สําคญัของ
ผ ูบ้ริหาร : การป้องกนั
ความเสี�ยงอนัอาจเกิดจาก
- การปฏิบติังานที�ไม่มี
ประสิทธิภาพ : เกิดจากคน
ผ ูใ้ชเ้ครื�องจกัร/เทคโนโลยี
ขององคก์ร
- จดัใหมี้กระบวนการวดั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
เป็นระยะๆ  

ตอ้งวดัประสิทธิภาพอนัเกิดจาก

186

ความมีประสิทธิผล

    กลยทุธก์ารวางแผนของผ ูบ้รหิารที�สําคญั คือ

การใชค้วามพยายามใหก้ารทํางานเกดิประสิทธิผล

       ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง

         การทําใหไ้ดผ้ลสําเรจ็ ตามเป้าหมาย หรอื

         วตัถปุระสงค ์ที�วางไว้
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  การวดัประสิทธิผล

การวดัประสิทธิผลหรอืวดัความสําเรจ็ของงาน :

       - ดจูากผลการปฏิบติัจรงิที�เกิดขึ�น ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง 

         เปรยีบเทียบกบัเป้าหมายหรอืแผนงานในช่วงระยะเวลานั�น

ความเสี�ยงที�สําคญัของผ ูบ้รหิาร : 

         คือ การไม่สามารถนําพาองคก์รหรอืหน่วยงานใหบ้รรล ุ

         ผลสําเรจ็ตามเป้าหมายหรอืแผนงานที�วางไว้

       
ความลม้เหลวของการทํางานที�ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายหรอืแผนงานที�วางไว้

ถือเป็นความเสี�ยงสงูสดุ ที�อาจนํามาซึ�งความลม้เหลวหรอืการลม้ละลาย

188

พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรฐั
 พ.ศ. ๒๕๖๑

สว่นที� ๓
การจดัใหไ้ดม้าซึ�งทรพัยส์ิน

และการบรหิารทรพัยส์ินของรฐั
(มาตรา ๔๔ - มาตรา ๔๘)
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มาตรา ๔๔ การบรหิารจดัการทรพัยสิ์นที�อย ูใ่นความ
ครอบครองหรอืการกาํกบัดแูลของหน่วยงานของรฐั 
ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและกฎที�เกี�ยวขอ้ง
โดยตอ้งพิจารณาประโยชนข์องรฐัและประชาชน 
ความค ุม้ค่า และความประหยดั ซึ�งตอ้งกระทําดว้ย
ความรอบคอบ ระมดัระวงั และมีการบรหิารความเสี�ยง
อยา่งเหมาะสม และตอ้งไมก่อ่ใหเ้กิดความเสียหาย
แกท่รพัยสิ์นนั�น

190

มาตรา ๔๕ ทรพัยสิ์นของแผน่ดินและทรพัยสิ์นที�ตก
เป็นของแผน่ดินไมว่่าดว้ยเหตใุดๆใหก้ระทรวงการคลงั
มีหนา้ที�รบัผิดชอบเกี�ยวกบัการดแูลรกัษาและบรหิาร
ทรพัยสิ์นนั�น เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น

      ใหก้ระทรวงการคลงัมีหนา้ที�จดัทําบญัชีทรพัยสิ์น
ของแผน่ดินตามประเภทและลกัษณะแห่งทรพัยสิ์นนั�น
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   ในกรณีที�มีกฎหมายกาํหนดใหห้น่วยงานอื�นของรฐัมีหนา้ที�
รบัผิดชอบเกี�ยวกบัการดแูลรกัษาและบรหิารทรพัยส์ินของ
แผน่ดินตามวรรคหนึ�ง ใหห้น่วยงานของรฐัดงักลา่วมีหนา้ที�
จดัทําบญัชีทรพัยส์ินของแผน่ดินและรายงานใหก้ระทรวง
การคลงัทราบดว้ย ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑที์�กระทรวงการคลงั
กาํหนด
    

192

    ในกรณีที�ทรพัยส์ินใดตกเป็นของแผน่ดิน ใหก้ระทรวง
การคลงันําขึ�นบญัชีทรพัยส์ินของแผน่ดินตามประเภทและ
ลกัษณะแห่งทรพัยส์ินนั�นต่อไปดว้ย

    ในการดําเนินการตามวรรคหนึ�ง กระทรวงการคลงัอาจ
มอบหมายใหห้น่วยงานของรฐัอื�นดําเนินการแทนกไ็ด้
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มาตรา ๔๖ การบรหิารเงินคงคลงัใหเ้ป็นไปตามที�
กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั โดยตอ้งรกัษา
ไวใ้นระดบัที�จําเป็น เพื�อใหมี้สภาพคลอ่งเพียงพอ
สําหรบัการเบิกจ่ายเพื�อการดําเนินงานของหน่วยงาน
ของรฐั โดยคํานึงถึงค่าใชจ่้ายและตน้ทนุในการบรหิาร
สภาพคลอ่งดว้ย

194

มาตรา ๔๗ นอกจากที�บญัญติัไวใ้นมาตรา ๔๔ แลว้
การบรหิารจดัการเงินของหน่วยงานของรฐัหรอืที�อย ู่
ในความครอบครองดแูลรกัษาของหน่วยงานของรฐั 
ตอ้งกระทําดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 
โดยมีการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมดว้ย
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มาตรา ๔๘ การจดัซื�อจดัจา้งและการบรหิารพสัดขุอง
หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด
ไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการจดัซื�อจดัจา้งและการบรหิาร
พสัดภุาครฐั หรอืตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรฐั
โดยเครง่ครดั โดยตอ้งดําเนินการดว้ยความสจุรติ 
ค ุม้ค่า โปรง่ใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได้

196

หมวด ๔
การบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบ

(มาตรา ๖๘ - มาตรา ๗๙)
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                          หมวด ๕
                 การตรวจเงินแผน่ดิน

มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผน่ดินตอ้งกระทําดว้ย

ความสจุรติ รอบคอบ โปรง่ใส เที�ยงธรรม กลา้หาญ
ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน
   ในกรณีมีการกระทําผิดวินยัการเงินการคลงัของรฐั
ตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี�  การสั�งลงโทษ
ทางปกครองใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน

198

คําสั�งคสช.ที� 69/2557 ลว. 18 มิ.ย. 57 

เรื�อง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

      ประพฤติมิชอบ

 ใหท้กุสว่นราชการ/หน่วยงานของรฐั กาํหนดมาตรการ/

 แนวทางป้องกนัแกไ้ข/เนน้สรา้งธรรมาภิบาลในการ

 บรหิารงาน/สง่เสรมิทกุภาคสว่นตรวจสอบ/เฝ้าระวงั

 เพื�อสกดักั�นมิใหเ้กดิทจุรติ
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   แนวคิดของการทจุรติ/สาเหต ุ

ทจุรติ หมายถึง 
ประพฤติชั�ว คดโกง โกง ไมซื่�อตรง

  ประมวลกฎหมายอาญา “โดยทจุรติ”

     เพื�อแสวงหาประโยชนที์�มิควรไดโ้ดยชอบ

     ดว้ยกฎหมายสําหรบัตนเองหรอืผ ูอื้�น

200

             การทจุรติ หมายถึง

     การที�ผ ูป้ฏิบติังานหนึ�งคน หรอืมากกว่าหนึ�งคน 

ซึ�งอาจจะเป็นพนกังาน ผ ูบ้รหิาร หรอืบคุคลภายนอก

ที�เกี�ยวขอ้ง รว่มกนักระทําการเพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์

แกต่นเองหรอืแกพ่รรคพวก โดยมิชอบ หรอืโดยผิด

กฎหมาย ในรปูของตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน
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ตวัอยา่ง เช่น
1. การแต่งเติมหรอืแกไ้ขบญัชีหรอืเอกสารอยา่งไม่ถกูตอ้ง

2. การบนัทึกรายการโดยไม่มีหลกัฐาน

3. การบิดเบือนละเวน้ผลของรายการทจุรติในบญัชีหรอืเอกสาร

4. ความตั�งใจบิดเบือนการรายงานผลการดําเนินงานขององคก์ร

    โดยผ ูบ้รหิารหรอืพนกังาน เพื�อหวงัประโยชนจ์ากการบิดเบือน

    ในรปูของการเลื�อนตําแหน่ง โบนสั หรอืผลประโยชนอื์�นๆ

5. การใชท้รพัยส์ินขององคก์รไปในทางที�ผิด หรอืการยกัยอก

   ทรพัยส์ินขององคก์ร เพื�อประโยชนข์องผ ูบ้รหิาร พนกังาน

   หรอืบคุคลอื�น    ฯลฯ

202

          สาเหตขุองการทจุรติ
1.การขาดคณุธรรม (ความซื�อสตัยส์จุรติ ความละอายบาป
                    และเกรงกลวับาป ความกตญั�กูตเวที)
2.การขาดอดุมการณแ์ละอดุมคติ
 อดุมการณ ์: อดุมคติอนัสงูสง่ที�จงูใจมนษุยใ์หพ้ยายาม 
              บรรลถึุง
 อดุมคติ : จินตนาการที�ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีงาม
            และความจรงิใจ ทางใดทางหนึ�ง 
            ที�มนษุยถื์อว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
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3.มีค่านิยมที�ผิด 

 ยกยอ่งคนมีเงิน เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีตําแหน่ง

    หนา้ที�การงานสงู มากกว่าคนที�มีความซื�อสตัยส์จุรติ

 เห็นการทจุรติเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื�องปกติธรรมดา

    เห็นคนซื�อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 

 จะทําการทจุรติฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงโดยไม่มีความละอาย

    ต่อบญุและบาป และไม่เกรงกลวักฎหมายบา้นเมือง

204

4.ใชอํ้านาจโดยไมเ่ป็นธรรม

- การมีอํานาจอยา่งเดียวไมทํ่าใหค้นทจุริต แต่

- การมีอํานาจโดยมีความโลภเห็นแกเ่งิน

  ทําใหค้นทจุรติฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง
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5. มีรายไดไ้มพ่อกบัรายจ่าย
 เป็นหนี�สิน ไมส่ามารถหาเงินมาไดโ้ดยทางสจุรติ
    ตอ้งใชวิ้ธีทจุรติ
 เกิดจากความอยากได ้อยากมี อยากเป็น

 ประพฤติปฏิบติัตนโดยการเดินตามรอยพระยคุลบาท
และนําคณุธรรม 4 ประการตามพระบรมราโชวาทตรงกบั
หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา เรื�อง ฆราวาสธรรม
    เป็นหลกัการครองชีวิตของคฤหสัถ ์มี 4 ประการ

206

     หลกัการครองชีวิตของคฤหสัถ ์4 ประการ

 1. สจัจะ  ความซื�อสตัย ์ซื�อตรง ความจรงิ คือ จรงิใจ พดูจรงิ 
           ทําจรงิ
 2. ทมะ  การข่มใจ ร ูจ้กัควบคมุจิตใจของตนเอง ปรบัปรงุตนเอง
           ใหเ้จรญิกา้วหนา้ดว้ยสติปัญญา
 3. ขนัติ  ความอดทน อดกลั�น ทํางานดว้ยความขยนัหมั�นเพียร
           เขม้แข็ง ไม่หวั�นไหว ไม่ทอ้ถอย
 4. จาคะ ความเสียสละ เสียสละประโยชนส์ว่นตนเพื�อประโยชน์
           สว่นรวม ไม่เห็นแก่ตวั รว่มมือช่วยเหลือเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่
           ไม่คบัแคบเห็นแก่ตนหรอืเอาแต่ใจตวั
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208

E-mail : bbeny2009@hotmail.com

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 104 & 242



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  เอกสารที่เกี่ยวของ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

	
พระราชบัญญัติ 

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ  ถ้าเป็นกรณี 

ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) ส่วนราชการ 
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

และองค์กรอัยการ 
(๔) องค์การมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ 

มีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม  (๑) หรือ  (๒)  หรือ 

ที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ทุน  หรือ

ทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลงั 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจั งหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับ 

ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติ เหตุ  หรือกรณีอื่นใด   
ที่ต้องนําส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

“หนี้สาธารณะ”  หมายความว่า  หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญตัินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบและประกาศ  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ รัฐต้องดําเนินนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   
การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้   
ทั้งนี้  ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  และหลักความเป็นธรรมในสังคม  
และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

มาตรา ๗ การกู้เงิน  การลงทุน  การตรากฎหมาย  การออกกฎ  หรือการดําเนินการใด ๆ  
ของรัฐที่ มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ  ต้องพิจารณาความคุ้มค่า   
ต้นทุน  และผลประโยชน์  เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนความย่ังยืนทาง 
การคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้

อย่างเคร่งครัด 
ในการพิจารณาเร่ืองที่ เก่ียวกับนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   

การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รับ  ความคุ้มค่า  และภาระการเงินการคลังที่ เกิดขึ้นแก่รัฐ  รวมถึงความเสี่ยงและ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

หมวด  ๒ 
นโยบายการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง 
ของรัฐ”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นเลขานุการ  และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ เก่ียวข้องกับการงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้   

การบริหารหนี้สาธารณะ  การบริหารทรัพย์สิน  และปัญหาอื่นที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ 
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  

สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ  สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ  
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย   
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐ 

(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง 
(๖) กําหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดําเนิน 

กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๘ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง  เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน 
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ  รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี 

แผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหน่ึง  ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  และอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง 
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ 
(๓) สถานะและประมาณการการคลัง  ซึ่ งรวมถึงประมาณการรายได้   ประมาณการรายจ่าย   

ดุลการคลัง  และการจัดการกับดุลการคลังนั้น 
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล 
มาตรา ๑๔ เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓  แล้ว   

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้นําแผนการคลังระยะ 

ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย  และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ความเป็นธรรมทางสังคม  
นโยบายงบประมาณ  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการคลังของประเทศ  ความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่าย   
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน  สถานะของหน้ีสาธารณะ  และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ 
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หน้า   ๖ 
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มาตรา ๑๖ ให้ หน่ วยงานของรัฐนํ าแผนการคลั งระยะปานกลางที่ คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้  การจัดทํางบประมาณ  และ 
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง 
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ 

เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จ่ายได้ 
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณน้ัน 
(๔) การปฏิ บัติหน้ าที่ โดยอิสระของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ   

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 
(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนความเหมาะสมและ 
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน  เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ด้วย 

มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน  ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น 
(๒) งบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ  ต้องตั้งไว้ 

อย่างพอเพียง 
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหน้ีภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้หรือ 

คํ้าประกัน  ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้  ดอกเบ้ีย  และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง 
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ  
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 

(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ  รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามมาตรา  ๒๘  ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก 
ที่กระทําได้ 

(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ให้ตั้ง 
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
ความม่ันคงของรัฐ  การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง  และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ 

ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงได้  
ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 

มาตรา ๒๑ การจัดทํ างบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม  ให้กระทํ าได้ เม่ือมี เหตุผลและ 
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ  โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้  และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย 

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น 
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง 

มาตรา ๒๓ ให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม   
ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ  โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน  รายได้  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่นใดที่หน่วยงานน้ัน 
มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  และย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ  ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  และให้สํานักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  จัดให้ มีระบบการจัดทําและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน  และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง  โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 

มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง  ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกําหนด  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบ 
การดําเนินการนั้นจัดทําแผนบริหารจัดการกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  ประมาณการรายจ่าย   
แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ  โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ
กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี  และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ  เสนอใน
การขออนุมัตติ่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามวรรคหน่ึง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน  ประโยชน์ที่ได้รับ  และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ง  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ  จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ  หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม 

ในการมอบหมายตามวรรคหน่ึง   คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น  และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว 

ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน 
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรานี้  ไม่ว่าการมอบหมายนั้นจะเกิดขึ้นก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่  จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รับภาระทั้ งหมดสําหรับกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการนั้น ๆ และแจ้งให้คณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ 

มาตรา ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๒๘  จัดทําบัญชีสําหรับ 
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการท่ีได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป  
พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธ์ิต่อรัฐมนตรี  เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องบริหารจัดการความเสี่ยงทาง 
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
รายได้ 

 
 

มาตรา ๓๑ รายได้  ได้แก่  รายได้แผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได ้
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รายได้แผ่นดิน  ได้แก่  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  และ 
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา  ๓๔ 

มาตรา ๓๒ การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย  และการยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรน้ัน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย 

ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหน่ึงต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย 

มาตรา ๓๓ การจัดเก็บ  ลด  และยกเว้นรายได้แผ่นดินที่ เป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย   ระเบียบ   หรือข้อบังคับ   หรือได้รับชําระตามอํานาจหน้าที่หรือสัญญา  หรือได้รับจาก 
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ  ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินที่มีผู้มอบให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ 
นั้นได้  และไม่ต้องนําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ  หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ  องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  องค์การระหว่างประเทศอื่นใด  
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า  รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น  รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

เม่ือมีเหตุผลอันสมควร  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้  นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย 
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 
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(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ  ที่เป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอื่นใดที่ 
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์  หรือประชาสงเคราะห์ 

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น 
การจ่ายเงินตาม  (๒)  และ  (๓)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ   ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม  (๔)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๕ การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น  หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม  การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 

ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง 
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในกรณีที่เห็นสมควร  กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม 
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
รายจ่าย 

 
 

มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจที่มีอยู่ 
ตามกฎหมาย 

การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน  
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่าและประหยัด  โดยพิจารณาเป้าหมาย  ประโยชน์ที่ได้รับ  ผลสัมฤทธ์ิ  และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ  และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย 

มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 
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มาตรา ๓๙ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ 
การนําเงินส่งคลัง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๐ เงินที่ขอเบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๔๑ ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่ งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  เพื่ อให้ 
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย  หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ 
ตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ  หรือเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจาก
งบประมาณได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

เม่ือส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว  ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น 
ในโอกาสแรกที่กระทําได้ 

มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ  
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา  และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ 

 
 

มาตรา ๔๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกํากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เก่ียวข้อง  โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน  ความคุ้มค่า  และความประหยัด  ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และ 
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น 

มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น 
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหน่ึง  ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน  ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้ 

มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น  เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย 

มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ  ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ  โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย 

มาตรา ๔๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด  โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต  คุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และตรวจสอบได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การก่อหนี้และการบริหารหนี้ 

 
 

มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหน้ีของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  และคํานึงถึงความคุ้มค่า  
ความสามารถในการชําระหนี้  การกระจายภาระการชําระหนี้  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการเงินการคลัง  
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ 
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มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้ เพื่ อใช้ เป็นกรอบใน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ภาระหน้ีของรัฐบาลตาม  (๒)  ประกอบด้วย  ต้นเงินกู้  ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล  

และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ 
เม่ือมีการกําหนดสัดส่วนตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการรายงานสัดส่วนดังกล่าวให้

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี

ทราบด้วย 
มาตรา ๕๑ ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้ตามมาตรา  ๕๐  ที่ เกิดขึ้นจริงต่อ

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน 
ในกรณีที่การบริหารหน้ีสาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา  ๕๐   

ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล  วิธีการ  และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

รายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๕๒ การกู้เงินของรัฐบาล  และการคํ้าประกันการชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐ 
โดยรัฐบาล  ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยเคร่งครัด 

การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๔๙  รัฐบาลจะคํ้าประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้ 
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 

หนี้สาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ   
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และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติ 
ของประเทศ  โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน 

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง  ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  ระยะเวลาในการกู้เงิน  
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้  วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น 

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๕๔ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราข้ึนเป็นการเฉพาะตามมาตรา  ๕๓   
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด  และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่า  และประหยัด 

มาตรา ๕๕ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ 
เงินคงคลัง  โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

เม่ือปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ  หรือ 
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ  ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม 

มาตรา ๕๖ การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะ  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และต้องใช้ 
เป็นเงินตราต่างประเทศ  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายได้  โดยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน  หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ  แผนงานหรือโครงการ  และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการน้ันด้วย 

มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม  และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว 
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มาตรา ๕๘ เม่ือได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล  และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น  และถ้ามีเงินเหลือหรือ 
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้นําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย  เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น  หรือไม่มี
การดําเนินการ  หรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้กระทรวง 
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง  แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้  ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น 

มาตรา ๖๐ ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใด  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการกู้เงินและ 
การบริหารหนี้เงินกู้ที่จะกระทําในปีงบประมาณน้ัน  ส่งให้กระทรวงการคลัง  และเม่ือได้มีการกู้เงินแล้ว   
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
ส่วนที่  ๕ 

เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน 
 

 

มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือ 
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณน้ัน  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม 

เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ  ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น 

เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  เงินนอกงบประมาณนั้นเม่ือได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว  มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง
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โดยมิชักช้า  ทั้งนี้  การนําเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร  ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น  
โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  และเหมาะสมท่ีจะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว 

การขอจัดตั้ ง  การบริหาร  การประเมินผล  การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ส่วนที่  ๖ 
การคลังท้องถิ่น 

 
 

มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับการดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม 
ไปพลางก่อน 

มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ  การใช้จ่าย  การก่อหนี้ผูกพัน  และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์   
ความคุ้มค่า  ความประหยัด  และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้ 
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ในปีงบประมาณนั้น  โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจที่ มีอยู่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ถ้าเป็นการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร  ให้อยู่ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะด้วย 

การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย 

หมวด  ๔ 
การบัญชี  การรายงาน  และการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 
มาตรา ๖๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดให้ มี ผู้ ทํ าบัญชีตามหลักเกณ ฑ์และคุณสมบัติ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ  และเงินอื่นใด  รวมถึงการก่อหนี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็น  หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้  และกระทรวงการคลังจะกําหนดเง่ือนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง   
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ  และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา ๗๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่ หน่ วยงานของรัฐส่ งให้ตามมาตรา  ๗๐ ภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย  หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานการเงินประจําปีพร้อมกับรายงานผล 
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง  สํานักงบประมาณ  และกระทรวง 
เจ้าสังกัด  เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่ เป็นหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง   
ศาลรัฐธรรมนูญ   องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   และองค์กรอัยการ  ให้ นํ าส่ งให้ คณะรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลัง  และสํานักงบประมาณ  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

มาตรา ๗๔ ให้กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุด  เสนอต่อรัฐมนตรีภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๕ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ   
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  งบกระแสเงินสด  และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหน่ึง  พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง  ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ  หนี้ภาครัฐ  และ 
ความเสี่ยงทางการคลัง  ในวันสิ้นปีงบประมาณ  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงาน

การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา  ๗๕  และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๗๐  
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  (๓) 

รายงานตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา  ๗๐  ให้กระทรวงการคลัง

เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหน่ึง  และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
รายงานการเงินตามวรรคหน่ึง  ให้ เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ  รวมทั้ งเผยแพร่ผ่านทาง 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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มาตรา ๗๘ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานความเส่ียง
ทางการคลังประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค  ระบบการเงิน  นโยบายของรัฐบาล  และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล  และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น 

เม่ือกระทรวงการคลังได้จัดทํารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปีแล้ว  ให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง  และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๕ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๒ บทบัญญัติ ในมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕   
ไม่ใช้บังคับกับกฎหมายที่กําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมาย  การยกเว้น  การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 126 & 242



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๘๓ บทบัญญัติในมาตรา  ๒๐  (๔)  ไม่ใช้บังคับกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีสําหรับบรรดาภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ   
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖๘  ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการจัดให้มีรายงานการเงินตามมาตรา  ๗๗  (๓)  
และ  (๔)  ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๖ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ ยังมิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ตามมาตรา  ๖๙  ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับทําหน้าที่ต่อไปได้  ทั้งนี้  ให้กระทรวงการคลังจัดทําหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่นคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง 
มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลัง 
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหน้ีสาธารณะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  เ ร่ือง  การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๙/๒๕๕๘  เร่ือง  การเลือกกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และการดําเนินการเพื่อสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระ  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

(๕) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อ เนื่ อ งของผู้ ดํ า รงตํ าแหน่ง ในอง ค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญ  ลงวันที่   ๕   เมษายน   
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๖) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๕/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๒๓/๒๕๖๐  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
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“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า 
(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง  ทบวง  

หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอื่น  
(๕) ทุนหมุนเวียน  
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๗) หน่วยงานที่รัฐมิได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สิน

ลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  เฉพาะส่วนที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการ
ดังกล่าว 

(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ  หรือที่มี
กฎหมายกําหนดให้มีสิทธิร้องขอให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ 

“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 

“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน   
ทุน  หรือทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  

“ผู้ รับตรวจ”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้ รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ตรวจเงินแผ่นดิน”  หมายความว่า  ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งรวมถึง 
ตรวจการจัดเก็บรายได้  การรับ  การใช้จ่าย  การใช้ประโยชน์  การเก็บรักษา  และการบริหาร 
ซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออํานาจ 
ใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และแบบแผน 
การปฏิบัติราชการ  หรือไม่  และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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ประหยัด  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และมีประสิทธิภาพหรือไม่  รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของ 
หน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ  และการตรวจสอบอื่นที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“ตรวจสอบ”  หมายความว่า  ตรวจเงินแผ่นดิน 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  

การใดท่ีกําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมีอํานาจ
กําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการกําหนด
โดยทําเป็นระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับ
แก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้   
ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้อง
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการและผู้ว่าการต้องให้ความร่วมมือและ 
ความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่อยู่
ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการมีหนังสือแจ้ง
องค์กรอิสระที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการเห็นว่าการดําเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมการหรือผู้ว่าการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําที่อ ยู่ในหน้าที่และ 
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อํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้อง 
เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธาน 
องค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้ ในการประชุมดังกล่าว 
ให้ผู้ว่าการร่วมประชุมด้วย  และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับวรรคสาม  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ 
เป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของหน่วยงานอื่นนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  และให้มีอํานาจดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด  การไต่สวน
เบ้ืองต้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ในฐานะพนักงานไต่สวนหรือเข้าตรวจสํานวนการไต่สวนของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว  เม่ือผลการไต่สวนเบื้องต้นปรากฏเป็นประการใด  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้นให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  ในกรณีที่
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าการดําเนินการของผู้ว่าการจะกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
จะแจ้งให้ผู้ว่าการยุติการดําเนินการและส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน 
การคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง  ต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการจัดให้
มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน  ในกรณีที่ประชุมร่วมมีมติเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่ลงคะแนน  ให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง  และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกันลงนามในหนังสือ
แจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า  และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย 

ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการการเลือกตั้ง  และกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทุกคน  มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมตามวรรคสอง  ในกรณีที่กรรมการผู้ใดไม่มาประชุม
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมาประชุมแล้วไม่ลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนวันประชุม
หรือก่อนลงมติ  แล้วแต่กรณี 

ในการประชุมตามวรรคสอง  ให้ผู้ว่าการมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 
แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน 

การประชุมของที่ประชุมร่วมตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมร่วม
กําหนด 
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มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

การตรวจสอบต้องคํานึงถึงการดําเนินการตามหน้าที่ของรัฐ  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมถึงความคุ้มค่า  ความสงบเรียบร้อย  ความไว้วางใจของสาธารณชน  การดําเนินงานโดยสุจริต  
ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  และการป้องกันความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๑ ในการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน  และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการตรวจเ งินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  
และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  

มาตรา ๑๓ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๔ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  หรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
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(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  หรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๕ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา  ๑๒  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
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(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  และไม่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต่งตั้ งบุคคลตาม  (๔ )  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ มิ ใช่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน
ย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง   
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสรรหาต้องได้ รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ งของจํานวนทั้ งหมดเท่าที่ มีอ ยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึง่  
ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนคร้ังนี้  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน ให้นําเฉพาะคน
ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้
เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน  ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับ
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  
แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือก
คร้ังแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม  (๔)  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ 
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๖  วรรคสี่  มาตรา  ๑๗  
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วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๘  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
เม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๖ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้

บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมท่ัวไป
ได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ท้ังนี้  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธี 
การสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการ
อื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลใน
การเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ ยังได้ บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร  ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย 

มาตรา ๑๗ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
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ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใน
คร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้ 
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
ยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน 
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้อง
สรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๘ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๔  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔  (๒๓)  อยู่   
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่
ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
กรรมการ  ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและ 
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 
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มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้ รับเ บ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายครั้งที่มา
ประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๑ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  หรือมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง 

ที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  ให้กระทําได้
แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๓ เม่ือมีผู้ ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๒๒  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
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นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัยให้ถือ
เสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการสรรหาออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
ก่ึงหนึ่ง  ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๒  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นด้วย  เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อมีมติตามมาตรา  ๕๐  (๔) 

ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ว่าการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
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มาตรา ๒๖ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่
คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ

กฎหมายอื่น 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตาม  (๒)  ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับ

ตรวจและหน่วยงานที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
มาตรา ๒๘ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๑) ให้คณะกรรมการวางเป็น

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจําปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
สาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการจัดทําแล้ว  ให้แจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
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มาตรา ๒๙ หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น 
ตามมาตรา  ๒๗  (๒)  ต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากล  
และให้ใช้ได้จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม  แต่การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ถ้าเก่ียวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ  ต้องมีระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจ
เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง  ให้เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ
และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กําหนด 
ตามวรรคหน่ึง  ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน  หรือยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ  จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของทางราชการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ก็ได้ 

มาตรา ๓๐ หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๒) อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) วิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน 
(๒) ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน  
(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ  
(๕) วิธีการให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ 
(๖) วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง 
(๗) วิธีการรายงาน  การแจ้ง  และการเผยแพร่ผลการตรวจ 
มาตรา ๓๑ การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน

เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามมาตรา  ๒๗  (๑)  และ  (๒)  หากผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนดมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ  หรือทําให้มี 
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การตรวจสอบใด ๆ  ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอํานาจของผู้ว่าการ  หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่  ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้ 

มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด  เว้นแต่ในกรณีที่ 
ผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่  ให้ผู้ว่าการมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยต่อไป  

มาตรา ๓๒ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออก
ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๓)  
(๒) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยผู้ประเมินอิสระ 
(๓) การจัดเก็บค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๔) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการดําเนินงานของผู้ว่าการหรือสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคล

ดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การออกระเบียบตาม  (๑)  จะกําหนดให้ผู้ว่าการต้องจัดทํารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยสรุปเป็นรายไตรมาสก็ได้ 
มาตรา ๓๓ ในการกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๓) ถ้าความปรากฏต่อ

คณะกรรมการว่าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ว่าการรับไปดําเนินการปรับปรุง  แก้ไข  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

ก่อนสั่งการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการต้องนําคําชี้แจงและความเห็นของผู้ว่ าการ 
มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วย  

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  และประสงค์ 
จะได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการ  ให้ผู้ว่าการปรึกษาหารือคณะกรรมการเพื่อขอคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะ  เพื่อนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
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มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าผู้ว่าการหรือผู้ ได้ รับมอบหมายดําเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หน่วยรับตรวจมีสิทธิย่ืนคําร้องไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้องตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด  คณะกรรมการจะขอให้
สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเร่ืองนั้นได้ตามที่จําเป็น  หรือ 
ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้  โดยต้อง
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง  คณะกรรมการต้อง
กําหนดเป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง  และค่าตอบแทน  ของบุคคลหรือสถาบัน  หรือการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  และวิธีปฏิบัติงาน 
ของอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจขอให้หน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  และเรียกผู้รับตรวจมาให้ถ้อยคํา  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๘ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด   
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็น
เงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
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ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๘ คูณด้วยจํานวนปีที่
ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่ 
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๓ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 

ผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
มาตรา ๔๑ เม่ือมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคล 

ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ  
มาตรา ๔๒ ในการสรรหาผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ซึ่งต้องกระทําโดยเปิดเผย และให้มีการประกาศรายชื่อ
บุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เพื่อรับฟังข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของ 
ผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสมัคร  และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกขั้นตอน   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓ ให้ คณะกรรมการป รึกษาหารื อ เพื่ อ คั ด เลื อก ให้ ไ ด้ บุ คคลซึ่ ง มี ความ รู้    
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี การตรวจสอบภายใน  
การเงินการคลัง  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง   
มีความกล้าหาญและความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ 

มาตรา ๔๔ ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการแต่ละคนบันทึก
เหตุผลในการลงคะแนนของตนไว้ด้วย 
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ผู้ซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีมีผู้สมัครคนเดียว  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
(๒) ในกรณีมีผู้สมัครสองคนให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียง 

ถึงสองในสาม  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
(๓) ในกรณีมีผู้สมัครเกินสองคนขึ้นไป  ให้นําผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  

ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน  ให้ประธานกรรมการจับสลาก

ผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันเพื่อให้เหลือสองคนแล้วจึงลงคะแนน 
มาตรา ๔๕ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการได้แล้ว   

ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘  มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๖ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  

แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังนี้จะเข้า
รับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ งผู้ว่าการ  และเป็นผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๔๗ ให้ผู้ว่าการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๔๘ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  
และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าการพึงรับฟังคําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อท้วงติง
ของคณะกรรมการซึ่งต้องไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ 
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มาตรา ๔๙ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของ
ผู้ว่าการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  และปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าการจะเข้ารับการศึกษาหรือ 
อบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ
กรรมการและผู้ว่าการ 

มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่

มีอยู่  เนื่องจากจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดและเม่ือคณะกรรมการสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดําเนินการ
ภายในเวลาอันสมควรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทางราชการ  

(๕) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ  
(๖) ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลา  
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผู้ว่าการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน  จนกว่าผู้ว่าการจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการแทน 

หลักเกณฑ์การกําหนดอาวุโสตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่ารับรองเหมาจ่ายและประโยชน์
ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับกรรมการ 

มาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
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(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม  (๓) 
ในการตรวจเงินแผ่นดินสําหรับหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  “หน่วยรับตรวจ” 

ตามมาตรา  ๔  (๗)  ให้ตรวจเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุน
จากหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  “หน่วยรับตรวจ”  ตามมาตรา  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)   
ว่ามีการใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

มาตรา ๕๔ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปีเพื่อให้สํานักงานถือปฏิบัติ  และเสนอคณะกรรมการ
เพื่อทราบ 

(๒) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและ
ตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๔) แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
เพื่อให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ
มติของคณะกรรมการ 

(๖) แต่งตั้ งที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ  เพื่อช่วย 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๗) จัดจ้างและกําหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และมาตรา  ๗  วรรคสาม  
รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 150 & 242



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

การกําหนดแผนการตรวจสอบตาม  (๑)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๕ การใช้หน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  นั้น ห้ามมิให้ 
ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดําเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบที่อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการให้สาธารณชนทราบ  จนกว่าจะได้ข้อยุติเก่ียวกับการตรวจสอบน้ันแล้ว  เว้นแต่เป็นกรณี
จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ  ผู้ว่าการจะเปิดเผยหรือ
เผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด   
การเปิดเผยต้องไม่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล้ว 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  หรือในเร่ืองที่อยู่ในอํานาจ 
การตรวจสอบของผู้ว่าการ  ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็ว  
ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับการสอบถาม 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  หรือตามที่หน่วยงานท่ีเป็น 
ผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว  มิให้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  แต่ไม่ตัดอํานาจผู้ว่าการที่
จะแก้ไขคําตอบหรือโต้แย้งกับหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว  และในกรณีที่มีข้อยุติที่แตกต่างไป  มิให้มี
ผลกระทบกับการกระทําที่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้ว 

หมวด  ๔ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๕๘ ให้มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการ 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๕๙ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่

กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กรรมการ  และผู้ว่าการ 
(๓) ดําเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ 
(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ

สํานักงาน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเก่ียวกับการตรวจเงิน

แผ่นดิน  
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อให้คําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อท้วงติง  และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๗) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน 
(๘) รวบรวมคําสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่ มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่ เ ก่ียวกับผล 

การตรวจสอบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน  
รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 

(๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย 
มาตรา ๖๐ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ

ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการ

ดังกล่าว 
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(๒) การกําหนดตําแหน่ง  การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  และการเทียบตําแหน่ง  
อัตราเงินเดือน  เ งินเพิ่มพิ เศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่น 
ของเจ้าหน้าที่  

(๓) การกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การออกจากราชการ  วินัย  
การร้องทุกข์  และการอื่นที่จําเป็นในการบริหารงานบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ 

(๔) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสํานักงาน  รวมตลอดทั้งอัตรา
เงินเดือน  เงินเพิ่ม  และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างของสํานักงาน 

(๕) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อชว่ยการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน  รวมตลอดทั้งค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(๖) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
(๘) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  ผู้ว่าการ  เจ้าหน้าที่  และ

บุคลากรอื่นของสํานักงาน 
การดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 
การกําหนดตาม  (๒)  และ  (๔)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพและ

ภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 

ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว

และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้บังคับได้ 
การดําเนินการตามมาตรานี้  ต้องไม่มีผลเป็นการให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอํานาจในการบรรจุ  

แต่งตั้ง  ย้าย  เลื่อนตําแหน่ง  หรือขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่  เว้นแต่เป็นกรณีของรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า  คณะกรรมการจะกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก่อนก็ได้ 

เม่ือมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า   
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป  
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หน้า   ๒๖ 
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มาตรา ๖๑ ข้ า ร าชการสํ านั ก ง าน   ได้ แ ก่   บุ คคลซึ่ ง ไ ด้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ ง 
ให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมิได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

หรือระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๐  วรรคหก  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๖๑  ให้คณะกรรมการทําหน้าที่เป็น  ก.พ.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
และมีอํานาจแต่งตั้ งอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ เ ป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานได้   
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ. หรือ  อ.ก.พ.  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมข้ึนใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรอื่นของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด  

มาตรา ๖๔ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเ ป็นข้าราชการสํานักงาน 
อาจกระทําได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ  โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใดและได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการ
สํานักงานที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถ  และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 
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เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ซึ่งโอนมา 
ตามวรรคหน่ึงในขณะที่เป็นข้าราชการน้ัน  เป็นเวลาราชการของข้าราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทํามิได้ 

มาตรา ๖๕ ในกิจการของสํานักงานที่ เ ก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  ผู้ว่าการจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนก็ได้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ผู้ว่าการ  เจ้าหน้าที่  
และบุคลากรอื่น  ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ว่าการกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธาน

กรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  และ
มาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๘ ให้ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย   
เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ  ให้ผู้ว่าการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ผู้ ว่ าการพิจารณาผลการตรวจสอบของ 
คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา  ๗๔  ประกอบด้วย 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
ทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย  

มาตรา ๖๙ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๖๘  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่าย
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ประจํ า ปี เ พื่ อ ข อค ว าม เ ห็ น ช อบจ า กคณะก ร รมก า ร   และ เ ผ ย แพ ร่ ใ ห้ ป ร ะ ช า ชนท ร าบ 
เป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม 
วรรคหน่ึง  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน  และให้กรมบัญชีกลาง 
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้
เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ  

มาตรา ๗๐ รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา  ๖๘ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สํานักงาน 
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๔) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม  (๒)  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงาน  จะสั่งให้สํานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๑ รายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 
ให้สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  

วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี  
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ  หรือมีผู้ยกให้ ให้เป็นที่ราชพัสดุ 

แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้ 
มาตรา ๗๒ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  และผู้ใดจะยก 

อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 
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มาตรา ๗๓ ให้มีคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ในการกํากับการปฏิบัติ 
หน้าที่ในการตรวจสอบสํานักงานของคณะผู้ตรวจสอบ  และดูแลให้คณะผู้ตรวจสอบมีความอิสระใน 
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสํานักงาน  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานองค์กรอิสระทุกองค์กร  ยกเว้นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นกรรมการ 
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๗๔ ให้กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ

แต่งตั้ งคณะผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ในกรมบัญชีกลางข้ึนคณะหน่ึงตามจํานวนที่ เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  ทําหน้าที่ ในการตรวจสอบสํานักงาน  โดยให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และ 
อํานาจเช่นเดียวกับที่ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจในการตรวจเงินแผ่นดินของหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๒)  แล้วทํารายงานเสนอผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ  คณะกรรมการ  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ
คณะรัฐมนตรี  เพื่อทราบและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  รายงานดังกล่าวให้เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย  

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ว่าการ 
ตามมาตรา  ๙๓  

มาตรา ๗๕ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการเงินประจําปีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานส่งคณะผู้ตรวจสอบ   
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้สํานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ  
ของสํานักงานและกองทุน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๗ ให้สํานักงานทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้  ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายและผู้ว่าการมาแถลงรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีด้วย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในทุกด้าน  
โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  เว้นแต่เป็นเร่ือง 
ที่คณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

ในกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ  สํานักงานจะจัดทํารายงานเผยแพร่เป็นครั้งคราว
นอกเหนือจากรายงานตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

หมวด ๕ 
กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๗๘ ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในสํานักงานกองทุนหนึ่ง   
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๗๙ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๑๒ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๓) เงินรายได้ตามมาตรา  ๗๐  (๑)  ที่ดําเนินการแล้วมีเหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหน่ึงไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๘๐ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายกรณีงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่เพียงพอหรือที่ไม่อาจเบิกจ่ายจาก

งบประมาณแผ่นดินได้ 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้างเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่

ของสํานักงาน 
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(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด 

การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
มาตรา ๘๑ เ งินกองทุนให้นํ าฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่ เ ป็น รัฐวิสาหกิจ   

หรือนําไปลงทุน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  แต่ในการลงทุน  คณะกรรมการกองทุน 
จะกําหนดให้ลงทุนอื่นใดนอกจากการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็น 
ผู้คํ้าประกันไม่ได้ 

มาตรา ๘๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เป็นประธานกรรมการ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  ผู้ว่าการ  รองผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย  และผู้แทนสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักการเงินและการคลัง  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นเลขานุการ  และ
ผู้ว่าการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๘๓ ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการ  อนุมัติการจ่ายเงินกองทุน  และกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ 
(๒) วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทํารายงานการเงินประจําปี 

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของกองทุน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้
เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการกองทุน 

ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินของกองทุนตาม  (๒)  ให้คณะผู้ตรวจสอบภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๘๔ ให้คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา  ๗๔  เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  ทําหน้าที่
ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้น  และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 
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หมวด  ๖ 
หน้าที่และอํานาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการ 

 
 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข
และควบคุมหรือกํากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังคําชี้แจงและเหตุผลหรือ 
ความจําเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจที่ไม่เก่ียวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้
ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือดําเนินการทางวินัย  แล้วแต่กรณี  และเม่ือผู้รับตรวจดําเนินการ
เป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับคําชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์  หรือ 
การปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน  ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะ
เสนอแนะต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือ
แบบแผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการของหน่วยรับตรวจที่
บกพร่องให้เป็นอันพับไป  เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต  

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา  และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผล  
หรือแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด   

ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ  หรือเห็นว่าการดําเนินการ 
ไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือ
รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้ว่าการมีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าหน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นใด  ผู้ว่าการมีอํานาจขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมที่ได้มาจาก 
ผู้เสียภาษีอากร  ผู้ชําระค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นใด  โดยต้องระบุหลักฐานให้หน่วยรับตรวจทราบ 
ตามสมควร  และให้ถือว่าการที่หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าการเป็นการกระทําที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

อํานาจในการขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคสาม  ถ้าเป็นกรณีเก่ียวกับภาษีอากร
ประเมิน  ผู้ว่าการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าการกระทําการแทนก็ได้ แต่จะมอบให้เจ้าหน้าที่อื่นมิได้  

ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อํานาจ
ประเมินแทนหน่วยรับตรวจ  หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอํานาจประเมิน 

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอํานาจบริหาร
จัดการ  ดูแลรักษา  และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน  ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว ้
ในกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง  
โดยให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  หรือในกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดใหผู้้ว่าการมีอํานาจดําเนินการอย่างใดต่อไป  ก็ให้ผู้ว่าการดําเนินการไปตามนั้น  

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  มีการกระทําด้วย
ประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ  มีส่วนไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําการหรือ
อนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง  หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการดังกล่าว  ให้ผู้ว่าการ
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหน่ึง   
ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการจัดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
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การทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

มาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ  ต้องตรวจสอบเม่ือการดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว  เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ  จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างดําเนินการก็ได้  ในกรณี
เช่นนั้น  ผู้ว่าการต้องแนะนําวิธีดําเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย  และในกรณีที่หน่วยรับ
ตรวจเห็นว่าการดําเนินการที่ผู้ว่าการแนะนํานั้นไม่อาจหรือไม่สมควรดําเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร   
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ  หน่วยรับตรวจ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องจะร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติ
โดยเร็ว  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้น  เม่ือได้ข้อยุติประการใดแล้ว  ให้หน่วยรับตรวจดําเนินการ 
ไปตามข้อยุตินั้น 

มาตรา ๙๐ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  ให้
ผู้ว่าการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกําหนดไว้หรือไม่  และให้จัดทําข้อเสนอแนะให้แก่ 
หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ   

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงประเพณี  วัฒนธรรม  สังคม  และความนิยม 
ของท้องถิ่น  รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ  โดยให้รับฟังเหตุผลและความจําเป็นของ
หน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

มาตรา ๙๑ ให้ผู้ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือ
ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๒๗  (๒) 

มาตรา ๙๒ การตรวจสอบการใช้จ่ายเ งินราชการลับ  หรือเ งินที่ มีลักษณะคล้ายกับ 
เงินราชการลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่กําหนดใน
ลักษณะที่จะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินราชการลับ 
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มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ  ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอํานาจ
ตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น  บัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ผู้ รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  มาให้ 
ถ้อยคํา  หรือส่งมอบบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  

(๒) อายัดบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งมอบบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 

ที่เก่ียวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(๔) มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลา

ทําการ  เพื่อตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  บัญชี  ทะเบียน เอกสาร  หรือหลักฐานอื่น  หรืออายัดเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเก่ียวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็น 

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  จะให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้ง
โดยคํานึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 

มาตรา ๙๔ บรรดาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งเก่ียวกับการตรวจสอบ  ถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าใจได้  จะขอให้หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้  

หมวด  ๗ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

มาตรา ๙๕ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ 
หน่วยรับตรวจ  ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อกํากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต  ให้ผู้ว่าการส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๘๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ   
หรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
ผู้รับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป  หรือดําเนินการ
ทางวินัยแล้วแต่กรณี  และเม่ือผู้รับตรวจดําเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอันสมควร  ผู้ว่าการ
จะแจ้งให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๙๖ ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ดําเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการกําหนดตามมาตรา  ๘๕  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๙๕  วรรคสี่  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษ 
ทางปกครองแก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้ 

ในการเสนอเพื่อให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง  และพฤติการณ์ที่เป็นเหต ุ
อันควรลงโทษทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลงด้วย 

มาตรา ๙๗  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและเป็นกรณีที่ ไม่อาจดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๙๖  ให้ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่
ผู้นั้น  โดยให้นําความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๘ โทษทางปกครอง  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตําหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(๓) ปรับทางปกครอง 
ในการลงโทษปรับทางปกครอง  จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษ

มิได้ 
ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึงความร้ายแรง 

แห่งพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น 
มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงโทษทางปกครอง  ให้คณะกรรมการใช้รายงานผล

การตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลัก  แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาด้วย  

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 164 & 242



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และการย่ืนคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๑๐๐ ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้  เพราะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  หากปรากฏพยานหลักฐานว่า  ผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านคําสั่งนั้นไว้แล้ว  ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครอง
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๐๑ การดําเนินการเก่ียวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย 
(๒) ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระทําความผิด 
มาตรา ๑๐๒ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอํานาจของ

ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก  แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษ
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ  ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การเปิดเผยสรุปผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ระบุ 
ชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  หรือเป็นการเปิดเผยตามมาตรา  ๕๖  หรือเป็นการเปิดเผยต่อศาล  พนักงานอัยการ  หรือ
หน่วยงานที่ต้องดําเนินการตามผลการตรวจสอบของสํานักงาน  หรือตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือเป็นการกระทําตามหน้าที่ราชการ 
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มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๗  หรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามคําสั่ง  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน  บัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐาน
อื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๓  ยึด  อายัด หรือเรียกให้ส่ง  ทําให้เสียหาย  ทําลาย   
ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  หรือทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๗ เจ้าหน้าที่ผู้ใด  ละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย  และให้ผู้ว่าการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๘ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  โดยให้ 
นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้ รับโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

มาตรา ๑๐๙ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
โดยให้นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๓/๒๕๖๐  เร่ือง  การแต่งตั้งผู้ รักษาการแทนผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
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ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่ได้มีการดําเนินการสรรหา  คัดเลือก  หรือเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและพ้นจากตําแหน่งไปก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย  

มาตรา ๑๑๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด ๆ  ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๑ ให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  ข้าราชการ  และบุคลากรอื่นของสํานักงาน
การตรวจเ งินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการตรวจเ งินแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และ
ให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรือบุคลากรอื่นดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

มาตรา ๑๑๒ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ซึ่งมิได้นําส่งกระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  
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มาตรา ๑๑๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  มติและคําสั่งของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเสมือนระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
มติและคําสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๔ บรรดาการดําเนินการใด ๆ  ตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่า
การนั้นเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๕ การดําเนินการที่เก่ียวข้องกับวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ได้กระทํา 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไป ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ดําเนนิการตามหมวด  ๗  วินัยการเงินการคลัง  โดยให้ถือว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 168 & 242



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๑๓๐  (๗)  มาตรา  ๒๓๘  มาตรา  ๒๔๐  มาตรา ๒๔๑  มาตรา  ๒๔๒  และ
มาตรา  ๒๖๗  บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  การพ้นจากตําแหน่ง  หน้าที่และอํานาจ  ตลอดจน 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ   
โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ  
และเป็นไปเท่าที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการเปดิเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  และผู้บริหารท้องถิ่น   
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
ก าหนด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ ์ ขั้นตอน  และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ   
ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ.  2560 

ข้อ ๔ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ   
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  และผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์   
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   ให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินและเอกสารประกอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ครบก าหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน   

ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ยื่นบัญชีเห็นว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ   ๔  
ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน  และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็น
หรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูล  ให้ผู้ยื่นบัญชีปกปิดข้อความในส าเนาบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินและเอกสารประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
(๑) เลขประจ าตัวประชาชน 
(๒) วัน  เดือน  ปีเกิด 
(๓) ที่อยู ่ (ปิดเฉพาะเลขที่บ้าน  แต่ให้เปิดที่ตั้ง  ต าบล  อ าเภอ) 
(๔) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน  และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(๕) อีเมล์ 
รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน 
(๑) เลขที่บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
รายละเอียดอื่น ๆ 
(๑) เลขประจ าตัวประชาชน  ผู้กู้ยืม 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน  ผู้ให้กู้ 
(๓) ภาพถ่ายทรัพย์สินอื่น 
(๔) หมายเลขบัตรเครดิต 
ทั้งนี้  ก่อนการเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  พิจารณา

ด าเนินการลบ  ตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใดในส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
เพื่อปกปิดข้อมูลตามวรรคหนึ่งนั้นอีกได้   

ข้อ ๖ การเปิดเผยบัญชีทรพัย์สินและหนีส้ิน  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ปิดประกาศเฉพาะส าเนา
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ณ  ส านักงาน  ป.ป.ช.  หรือส านักงาน  ป.ป.ช.  ภาค  หรือส านักงาน  ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัด  หรือสถานที่อื่นใด  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควร  โดยมีระยะเวลาประกาศ
เปิดเผยสามสิบวัน  และทางเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นของส านักงาน  ป.ป.ช.  โดยมีระยะเวลา
เผยแพร่เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้วรายงานการด าเนินการให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ 

ส าเนาเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ประกาศเปิดเผยไว้  ณ  ส านักงาน  ป.ป.ช.  
หรือส านักงาน   ป .ป .ช.  ภาค  หรือส านักงาน   ป .ป .ช.  ประจ าจั งหวัด   หรือสถานที่ อื่น ใด   
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นสมควร  โดยมีระยะเวลาประกาศเปิดเผยสามสิบวัน 

ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ต้องท าให้
ส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินตามวรรคหนึ่ งและส าเนาเอกสารประกอบตามวรรคสอง   
ปรากฏเครื่องหมายแสดงที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าส าเนาดังกล่าวมาจากการเปิดเผยของส านักงาน  ป.ป.ช.   

ข้อ ๗ ภายหลังจากพ้นก าหนดระยะเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบตามข้อ  ๖  หากมีการร้องขอเป็นหนังสือเพ่ือขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบให้ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการส านักงาน  ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัด  ที่ครอบครองดูแล
เอกสารดังกล่าวจัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจดูส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ  ๖  ได้  
แต่มิให้คัดถ่ายส าเนาเอกสาร   
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ข้อ ๘ การเปิด เผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามประกาศนี้    
ให้ใช้บังคับกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี  ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ภายหลังจากวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เรื่อง  หลักเกณฑ์  
ขั้นตอน  และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่วกับการบังคบัใช้หรอืการปฏิบัตติามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงาน

ของรัฐท่ีมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผู้ยื่นบัญชี”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๓   

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ.  2561   
ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

“สํานักงาน  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  และให้หมายความรวมถึง  สํานักงาน  ป.ป.ช.  ภาค  หรือสํานักงาน  ป.ป.ช.   
ประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

ขอ้ ๕ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  ให้ใช้แบบบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สิน  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  แบบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน  โดยผู้ย่ืนบัญชีสามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดส่งด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดส่งแทน   
(๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   
(๓) ยื่นบัญชีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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การจัดส่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบทั้ งกรณีที่ จัดส่งด้วยตนเอง   
หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดส่งแทน  ให้จัดส่งต่อสํานักงาน  ป.ป.ช.  โดยให้ถือว่าวันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบรับบัญชีเป็นวันยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

กรณีจัดส่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   
ให้ถือวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้รับลงทะเบียนเป็นวันยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

กรณี ยื่นบัญชีด้ วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์   ให้ เป็นไปตามหลัก เกณ ฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด   

ข้อ ๖ ให้ผู้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยัง   
ไม่บรรลุนิติภาวะ  ตามที่มีอยู่จริงในวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)  ให้แสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สินในวันที่เข้ารับตําแหน่ง  และพ้นจากตําแหน่ง   

(๒) ตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และตําแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
กําหนด  นอกจาก  (๑)  ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับตําแหน่งและพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

คู่สมรสตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

ข้อ ๗ ในกรณีผู้ยื่นบัญชีซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๙)   
ถ้าพ้นจากตําแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่ภายในหนึ่งเดือน  ผู้นั้นไม่ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีเข้าดํารงตําแหน่งใหม่   แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้น
จะยื่นเพ่ือเป็นหลักฐาน 

ในกรณีผู้ยื่นบัญชีซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๓  ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย  ผู้ยื่นบัญชีผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินใหม่  แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน 

ข้อ ๘ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  กรณีเข้ารับตําแหน่ง  หมายถึง 
(๑) นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ให้ถือวันถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์   เป็นวันเข้ารับ

ตําแหน่ง   
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   
(๓) สมาชิกวุฒิสภา  ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒิสภา  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   
(๔) ข้าราชการการเมืองอื่น  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองนอกจาก  (๑)  

ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   
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(๕) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา   
ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   

(๖) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง   

(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง   

(๘) ข้าราชการตุลาการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป  ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง 

(๙) ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ   
วิธีพิจารณาคดปีกครอง  ซึ่งดํารงตําแหน่งตัง้แตอ่ธบิดีศาลปกครองชั้นต้นขึน้ไป  ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการ
แต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง 

(๑๐) ข้าราชการอัยการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป  ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง 

(๑๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง 
ผลการเลือกตั้ง  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   

(๑๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง 
(๑๓) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง 

ผลการเลือกตั้ง  หรือให้ถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้ง   แล้วแต่กรณี  เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง   

(๑๔) นายกเมืองพัทยา  ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง   
เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   

(๑๕) รองนายกเมืองพัทยา  ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   
(๑๖) สมาชิกสภาเมืองพัทยา  ให้ถือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศรับรอง 

ผลการเลือกตั้ง  หรือให้ถือวันที่ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้ง   แล้วแต่กรณี  เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง   

(๑๗) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายกเทศมนตรีนคร  นายกเทศมนตรีเมือง  
นายกเทศมนตรีตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ถือวันแถลงนโยบายในที่ประชุมแห่งสภา  
เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   

(๑๘) รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ถือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล  เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง   

(๑๙) สมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภา  เป็นวันเข้ารับตําแหน่ง   
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(๒๐) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นอกจาก  (8)  ถึง  (๑๙)  ให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผล  
หรือวันที่คําสั่งแต่งตั้งมีผล  หรือวันที่ที่ประชุมของผู้มีอํานาจแต่งตั้งมีมติ  หรือวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบหรือตามที่ระเบียบบริหารงานบุคคลของหน่วยงานนั้น ๆ  กําหนด  แล้วแต่กรณี  เป็นวันเข้ารับ
ตําแหน่ง   

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเป็นประการอื่นหรือมีเหตุอื่น  ทําให้ไม่สามารถกําหนดวันที่มีหน้าที่
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตําแหน่งตามวรรคหนึ่งได้   วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

ข้อ ๙ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง 

(๑) นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ให้ถือวันที่ลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวัน 
พ้นจากตําแหน่ง  ในกรณีคณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  ให้ถือวันที่คณะรัฐมนตรีคณะใหม่ 
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง   

(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ถือวันถึงคราวออกตามอายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือวันยุบสภา  หรือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๓) สมาชิกวุฒิสภา  ให้ถือวันที่สมาชิกวฒุิสภาที่ไดร้ับเลือกใหมป่ฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒสิภา  
หรือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๔) ข้าราชการการเมืองอื่น  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองนอกจาก  (๑)  
ให้ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง  หรือวันที่คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผล  หรือลาออก   
หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๕) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  ให้ถือวันที่ 
ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง  หรือวันที่คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผล  หรือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  
แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๖) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ให้ถือวันที่พ้นจากตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด  เป็นวัน 
พ้นจากตําแหน่ง 

(๗) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ให้ถือวันที่พ้นจากตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด   
เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง   

(๘) ข้าราชการตุลาการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
ซึ่งดํารงตาํแหน่งตั้งแตอ่ธบิดีผู้พิพากษาขึน้ไป  ให้ถือวันที่พ้นจากการเปน็เจ้าหน้าที่ของรฐัตามที่กฎหมายกําหนด  
เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๙) ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ   
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้ นไป  ให้ถือวันที่พ้นจาก 
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด  เป็นวันพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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(๑๐) ข้าราชการอัยการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป  ให้ถือวันที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด  เป็นวันพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๑๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้ถือวันที่ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  หรือวันถัดจาก
วันที่ยื่นหนังสือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๑๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง  หรือวันที่
คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผล  หรือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๑๓) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง  หรือวันถัดจาก
วันยื่นหนังสือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๑๔) นายกเมืองพัทยา  ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง  หรือลาออก  หรือ 
ด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๑๕) รองนายกเมืองพัทยา  ให้ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง  หรือวันที่คําสั่งให้ 
พ้นจากตําแหน่งมีผล  หรือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๑๖) สมาชิกสภาเมืองพัทยา  ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง  หรือวันถัดจาก 
วันยื่นหนังสือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๑๗) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายกเทศมนตรีนคร  นายกเทศมนตรีเมือง  
นายกเทศมนตรีตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
หรือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๑๘) รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ถือวันที่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง  
หรือวันที่คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีผล  หรือลาออก  หรือด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจาก
ตําแหน่ง 

(๑๙) สมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้ถือวันถัดจากวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง  หรือลาออก  หรือ
ด้วยเหตุอื่น  แล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง 

(๒๐) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นอกจาก  (8)  ถึง  (๑๙)  ให้ถือวันที่พ้นจากตําแหน่งหรือวันที่พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด  เป็นวันพ้นจากตําแหน่ง  หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ยื่นบัญชีซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้   มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
และเอกสารประกอบจํานวนสองชุด  ชุดหนึ่งเป็นต้นฉบับ  อีกชุดหนึ่งเป็นสําเนาคู่ฉบับ  โดยในเบื้องต้น 
ให้ผู้ยื่นบัญชีปกปิดข้อความในสําเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามหลั กเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนด 

(1) นายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิ สภา  ตุลาการ   
ศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๘๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑

"การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"  Page 226 & 242



(2) ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กําหนดให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว  ให้ลงทะเบียน
บัญชีในสารบบและออกใบรับให้ผู้ยื่นบัญชีไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ ๑๑ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบ
ซึ่งเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน   รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา  โดยในกรณียื่นเป็นเอกสารผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรอง 
ความถูกต้องกํากับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า  พร้อมทั้งจัดทํา
รายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นด้วย   ทั้งนี้   ทรัพย์สินและหนี้สิน 
ที่ต้องแสดงรายการ  ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ  และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย  
และต้องยื่นภายในกําหนดเวลา  ดังต่อไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตําแหน่ง  ให้ยื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเข้ารับ
ตําแหน่ง   

(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ยื่นภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๓) ในกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ยื่นภายในหกสิบวัน
นับแต่วันถัดจากวันดํารงตําแหน่งครบทุกสามปี   

ข้อ ๑๒ กรณีที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มีผลย้อนหลัง   หรือกรณีคําสั่งแต่งตั้ง   
ให้มีผลย้อนหลัง  ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่มีพระบรมราชโองการ  
หรือวันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๓ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  11  หรือข้อ  ๑2  ผูย้ื่นบัญชีอาจยื่นคําขอขยาย
ระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้  โดยต้องระบุเหตุผลและความจําเป็นต่อสํานักงาน  ป.ป.ช.  
หากเลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายเห็นสมควร  จะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้  แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน   

คําขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี 
(2) ตําแหน่งที่ยื่น 
(3) ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตําแหน่ง  กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หรือทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(4) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี 
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(5) เหตุผลและความจําเป็น  พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่เลขาธกิารเป็นผู้ยื่นบญัช ี การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึง่  ให้ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  

เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
ข้อ ๑๔ กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเกินกําหนดระยะเวลาตามข้อ  11  

หรือข้อ   ๑2  หรือข้ อ   ๑3  แล้วแต่กรณี   ผู้ ยื่ นบัญชีต้องชี้ แจงเหตุของการยื่นบัญชีล่ าช้ า   
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  โดยจัดทําเป็นหนังสือ 

หนังสือชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี 
(๒) ตําแหน่งที่ยื่น 
(3) ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตําแหน่ง  กรณีพ้นจากตําแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หรือทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๔) วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี 
(๕) เหตุผลของการยื่นบัญชีล่าช้าพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๕ ก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน   ผู้ยื่นบัญชี 

อาจยื่นคําขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้แล้ว  หรือยื่นคําขอยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติมก็ได้   

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาซึ่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว  หากผู้ยื่นบัญชีมีความประสงค์
จะขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้แล้ว   หรือขอยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินและเอกสารประกอบเพ่ิมเติม  ให้ผู้ยื่นบัญชียื่นคําขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือยื่นคําขอ
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม  พร้อมคําชี้แจงต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือตามที่คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว   ที่ถึงคราว
ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในกรณีเข้ารับตําแหน่ง   พ้นจากตําแหน่ง  ทุกสามปี 
ที่อยู่ในตําแหน่ง  หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
ผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
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ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถึงคราวต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน   
กรณีพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี   ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  จนถึงวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
ให้พ้นจากการเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่นในกรณีดังกล่าว 

ข้อ ๑๗ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ ได้ยื่นไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ถือว่า
เป็นการยื่นตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๘ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณียื่นทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหน่ง  
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี  ให้นับระยะเวลา  ดังนี้   

(๑) กรณีผู้ยื่นบัญชีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีที่อยู่ในตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกสามปีต่อไปนับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินครั้งล่าสุด 

(๒) กรณีผู้ยื่นบัญชีไม่เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีที่อยู่ในตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  แต่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามข้อ  11  (๓)   
ให้เริ่มนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกสามปีตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๙ การแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสตามข้อ  ๖  วรรคสอง  ให้ใช้บังคับ
กับผู้ยื่นบัญชี  ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายหลังจากวันที่ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เรื่อง  หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่ งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้   
จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ   

ข้อ ๒๐ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่วกับการบังคบัใช้หรอืการปฏิบัตติามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๔๙
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการตรวจสอบทรัพยส์ินและหนี้สินของเจา้พนักงานของรัฐ 

และการด าเนินคดีที่เกี่ยวขอ้งกับการยื่นบัญชี 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาและเงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้อง

และความมีอยู่จริง  ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่  
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    
และการด าเนินการกรณีเจ้าพนักงานของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจ 
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ   
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๐  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง  
ของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี  
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐตามระเบียบนี้   
“การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน”  หมายความว่า  การแสวงหาข้อเท็จจริง  รวบรวม

พยานหลักฐาน  หรือการด าเนินการอื่นใด  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและความมีอยู่จริง  รวมทั้ง 
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน 

“การตรวจสอบปกติ”  หมายความว่า  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามรายการทรัพย์สนิ
และหนี้สินและเอกสารประกอบที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้แสดงไว้   

้หนา   ๑๗
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“การตรวจสอบยืนยัน”  หมายความว่า  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  เพ่ือยืนยันข้อมูล
ของทรัพย์สินและหนี้สินว่าถูกต้องและมีอยู่จริงตามรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้มีหน้าที่ 
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้แสดงไว้  หรือยืนยันข้อมูลของทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง
หรือหลายรายการที่มีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้แสดงไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน  หรือมีลักษณะอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

“การตรวจสอบเชิงลึก”  หมายความว่า  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  เมื่อมีพฤติการณป์รากฏ
ว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ   
หรือจงใจย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจรงิ
ที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ  หรือมีพฤติการณ์
อันควรเชื่อได้ว่าจะมีการโอน  ยักย้าย  แปรสภาพ  หรือซุกซ่อนทรัพย์สินหรือมีการถือครองทรัพย์สินแทน  
อันมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  หรือมีลักษณะอย่างอื่น 
ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการส านักงาน  ป.ป.ช.  ประจ าจังหวดั  
หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งได้รับมอบหมายให้บังคับบัญชา  ควบคุม  และก ากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๖ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

พิจารณา  และเมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการให้เปน็ไป
ตามมตินั้นต่อไป   

ข้อ ๗ เมื่อได้รับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความหรือเอกสารได้  ให้ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือกรรมการ  ป.ป.ช.   
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อหรือกระท าด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อ  ก ากับไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินโดยเร็วตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด  เว้นแต่การยื่นบัญชีทรัพย์สิน  
และหนี้สินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด   

้หนา   ๑๘
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ข้อ ๘ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  
เฉพาะนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  และบุคคลตามมาตรา  ๑๐๒  (๒)  
(๓)  (๗)  และ  (๙)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มิได้มีมติเป็นประการอื่น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานไต่สวนเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ินแล้วรายงานให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
พิจารณาวินิจฉัย 

การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
เป็นผู้ตรวจสอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นผู้พิจารณา   

ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล  
เพื่อช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  หรือให้ความเห็นแก่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในเรื่องใด ๆ  ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเรื่องดังกล่าว 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพราะเหตุที่ เจ้าพนักงานของรัฐ   
ด ารงต าแหน่งทุกสามปี  พ้นจากต าแหน่ง  หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ท าการตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้น  โดยน าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในกรณีดังกล่าว  
เปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้ก่อนแล้ว 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและปรากฏว่าผู้นั้นจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินท าการตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นได้  โดยไม่ต้องอาศัยบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ต้องยื่น   

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดตายระหว่างด ารงต าแหน่ง  หรือตายหลังพ้นจากต าแหน่ง 
หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นได้  โดยไม่ต้องอาศัย
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่น 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ระเบียบมิได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่น  การใดที่ก าหนดให้แจ้ง  ยื่น   
หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร  
ให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
หรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการตรวจสอบ  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้ว 

ข้อ ๑๔ การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามระเบียบนี้  ให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 
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ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล  เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินหรือส านวนคดี  ให้เสนอเรื่องให้บุคคลหรือคณะบุคคล
ดังกล่าวพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจตามที่ได้แต่งตั้ง 

หมวด  2 
การตรวจสอบทรัพย์สนิและหนี้สนิของเจ้าพนักงานของรัฐ 

 
ข้อ ๑๕ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ  มีสามประเภท  ดังนี้   
(๑) การตรวจสอบปกติ   
(๒) การตรวจสอบยืนยัน   
(๓) การตรวจสอบเชิงลึก 
ข้อ ๑๖ การตรวจสอบปกติ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินด าเนินการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินเปรียบเทียบกับเอกสารประกอบ  ตามที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้แสดงไว้   
โดยคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  อาจก าหนดให้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้   

ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินจัดท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามวรรคหนึ่งว่ามีเหตุต้องตรวจสอบยืนยันหรือตรวจสอบเชิงลึกตามข้อ  ๑๗  หรือข้อ  ๑๘  
หรือไม่  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้ รับ 
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน   

กรณีไม่มี เหตุต้องตรวจสอบยืนยันหรือตรวจสอบเชิงลึกตามข้อ  ๑๗  หรือข้อ  ๑๘   
ก็ให้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๓๑  ต่อไป 

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบยืนยัน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินก าหนดประเด็นที่จะท าการตรวจสอบ
แล้วท าความเห็นเสนอเลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมาย  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การตรวจสอบยืนยันต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหนึง่รอ้ยแปดสิบวันนับแตว่ันที่ส านกังาน  ป.ป.ช.  
ได้รับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ทั้งนี้  หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้เสนอกรรมการ  ป.ป.ช.   
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง   
ให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว  มีอ านาจอนุมัติให้ตรวจสอบยืนยันด้วย  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

เมื่อด าเนินการตรวจสอบยืนยันเสร็จแล้วให้ด าเนนิการตามขอ้  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๔  หรือข้อ  ๓๕  
ต่อไป  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๘ การตรวจสอบเชิงลึก  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินก าหนดประเด็นที่จะท าการตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่ได้รับมอบหมายเพื่อขออนุมัติตรวจสอบเชิงลึก 

การตรวจสอบเชิงลึกต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  
หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือกรรมการ  ป.ป.ช.  
ที่ได้รับมอบหมายให้อนุมัติตรวจสอบเชิงลึก  แล้วแต่กรณี  อาจขยายระยะเวลาได้อีกสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
หกสิบวัน  ทั้งนี้  หากยังคงด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพ่ือพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 

เมื่อด าเนินการตรวจสอบเชิงลึกเสร็จแล้วให้ด าเนินการตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๔   
หรือข้อ  ๓๕  ต่อไป  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามระเบียบนี้  ให้หัวหน้าพนักงานไต่สวน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีต าแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินในระดับ
ช านาญการขึ้นไป  และผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการขึ้นไป  เป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๓๔  (๑)  (๒)  และ  
(๓)   

ข้อ ๒๐ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  หากผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเห็นควรให้
หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการเงิน  หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบความถูกต้องหรือความมีอยู่จริง
ตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือทรัพย์สินหรือหนี้สิน
อื่นใดที่มิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินน าเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เพื่อพิจารณามีค าสั่ง   

ข้อ ๒๑ การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สิน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างใด  จากผู้ใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมาได้จะใช้ส าเนา 
ที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาที่ถูกต้องก็ได้ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า  หรือให้บุคคลนั้นมาชี้แจงให้ถ้อยค าตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  หากบุคคลดังกล่าวมาแตไ่ม่ให้ถอ้ยค า  หรือไม่มาให้ถ้อยค า  หรือเรียกบุคคล
ดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร  ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินจะไม่สอบปากค าบุคคลดังกล่าวก็ได้แต่ต้อง
บันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

ข้อ ๒๓ การสอบปากค าบุคคล  ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่นั้นด้วย  เว้นแต่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน
อนุญาต  เพื่อประโยชน์แห่งการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน   

ข้อ ๒๔ ก่อนเริ่มสอบปากค าบุคคล  ให้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน 
มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อผู้ตรวจสอบ
ทรัพย์สินอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 
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ข้อ ๒๕ การสอบปากค าบุคคล  ให้บันทึกถ้อยค าตามแบบที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด  
กรณีที่มีการแก้ไข  ตกเติม  ข้อความในบันทึกถ้อยค า  ให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้ตรวจสอบทรัพย์สินลงลายมือชื่อ
ก ากับในข้อความที่มีการแก้ไข  ตกเติม  เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเอง  เว้นแต่  
ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมอ่านหรือไม่สามารถอ่านเองได้  ให้อ่านให้ฟังแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค า 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  และให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินซึง่รว่มในการสอบปากค าลงลายมือชือ่รับรองไว้
ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย  ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินอย่างน้อยหนึ่งคน 
กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึก
ถ้อยค านั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้น าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเห็นว่าการรวบรวมพยานหลักฐานใดจะท าให้ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินล่าช้าโดยไม่จ าเป็น  หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ  
ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินจะงดเสียก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน  
และหนี้สินด้วย   

ข้อ ๒๗ การเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน 
ในเคหสถาน  สถานที่ท าการ  หรือสถานที่อื่นใด  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) แสดงตนพร้อมหนังสือขอเข้าตรวจสอบ 
(๒) ในการตรวจสอบในเคหสถานจะท าได้ต่อเมื่อมีหมายค้นของศาล  เว้นแต่เจ้าของเคหสถานนั้น

ยินยอม 
(๓) การตรวจสอบต้องกระท าในเวลากลางวันต่อหน้าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นผู้น าท าการตรวจสอบและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

(๔) ถ้าการตรวจสอบกระท าไม่แล้วเสร็จในเวลากลางวัน  หรือมีเหตุอื่นใดที่ไม่อาจท าการตรวจสอบ
ในเวลากลางวัน  จะท าการตรวจสอบในเวลากลางคืนก็ได้  แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้น า  
ท าการตรวจสอบก่อน  ในกรณีนี้  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินบันทึกความยินยอมของผู้น าท าการตรวจสอบ
ไว้ในบันทึกการตรวจสอบด้วย 

ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ตรวจสอบได้นั้น  
แล้วอ่านให้ผู้น าท าการตรวจสอบฟัง  พร้อมทั้งให้ผู้น าท าการตรวจสอบลงลายมือชื่อในบันทึก 
การตรวจสอบด้วย  ถ้าผู้น าท าการตรวจสอบดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบ   
ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินบันทึกไว้   
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ข้อ ๒๘ ในกรณีจ าเป็นต้องตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินหรือขอข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
และหนี้สินที่อยู่ในต่างประเทศ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินท าความเห็นเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
เพ่ือประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ  หรื อขอให้เอกอัครราชทูตหรือกงสุล 
ของประเทศไทยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบแทน   
หรือเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพ่ือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาขอ้มูลเกีย่วกับทรัพยส์นิ
หรือหนี้สินในต่างประเทศก็ได้ 

ทั้งนี้  การจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนดว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๒๙ ในการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  หากกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง 
จากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินน าเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เพื่อพิจารณาขอข้อมูลดังกล่าว 

ข้อ ๓๐ หากผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินมีพฤติการณ์ปรากฏว่า  เจ้าพนักงาน 
ของรัฐผู้ใดมีทรัพย์สินมากผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นมากผิดปกติ  หรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดโดยไม่ชอบ  อันมีลักษณะ  
เป็นการร่ ารวยผิดปกติ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินท ารายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  
พร้อมความเห็นเสนอให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ด าเนินการไต่สวนเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นว่าร่ ารวย
ผิดปกติต่อไป   

พยานหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้มาจากการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานของการไต่สวน  และให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๓๑ เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว  ปรากฏผลการตรวจสอบว่า
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐนั้นถูกต้องและมีอยู่จริง  หรือกรณีที่ได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐแล้วไม่พบว่ามีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินจัดท ารายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเสนอ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยผลการตรวจสอบตามข้อ  ๓๓  ต่อไป 

ข้อ ๓๒ รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  กรณีการตรวจสอบยืนยัน 
และการตรวจสอบเชิงลึก  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้   

(1) ชื่อ  ชื่อสกุล  ต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ 
(2) วันเดือนปีที่เข้ารับต าแหน่ง  พ้นจากต าแหน่ง  ทุกสามปีที่ด ารงต าแหน่งหรือพ้นจากการเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  แล้วแต่กรณี 
(3) วันเดือนปีที่ยื่นบัญชี 
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(4) ชื่อคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(5) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 
(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(7) สรุปความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 
ส าหรับรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงาน

ของรัฐที่มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการร่ ารวยผิดปกติ  
ที่จะด าเนินการไต่สวน  สถานที่ตั้ง  ชื่อ  และที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  
รวมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นด้วย 

ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้พิจารณาผลการตรวจสอบแล้วให้เปิดเผยผลการตรวจสอบ
ว่าผิดปกติหรือไม่  ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและสามารถเข้าดูหรือสืบค้นข้อมูล
ได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเปิดเผย   

การเปิดเผยผลการตรวจสอบดงักล่าว  อาจปิดประกาศ  ณ  ส านักงาน  ป.ป.ช.  หรือส านักงาน  ป.ป.ช.  
ประจ าจังหวัด  หรือสถานที่อื่นใด  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
สามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศด้วยก็ได้   

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ  การเปิดเผยเช่นนั้น  ไม่เป็นการตัดอ านาจ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่จะด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความถูกต้อง
หรือความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง   

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ไม่ เป็นการตัดสิทธิประชาชนที่จะขอดู 
ผลการตรวจสอบได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนด 

ข้อ ๓๔ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ินตอ่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ผู้ใดไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สนิ
และหนี้สินตามเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเสนอเลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ  โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พร้อมทั้งก าหนดเวลาที่ขยายให้ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และในกรณีที่มีความจ าเป็น
เลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

เมื่อปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่ง 
ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน  และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  
ให้เสนอเลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการให้ครบถ้วน  
หรือถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินได้รับแจ้ง 
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เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ถ้าบุคคลดังกล่าวยังไมย่ื่นบญัชีทรัพยส์นิ
และหนี้สิน  ยื่นไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน  และมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน  หรือจากการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินพบว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
ต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน  
หรือหนี้สินนั้น  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินด าเนินการตามหมวด  ๓  ต่อไป   

ถ้าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบ
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป 

ข้อ ๓๕ ในกรณีผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
ที่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในก าหนดระยะเวลามาแล้ว  แต่ปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
หรือเอกสารประกอบที่ได้รับมาไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน  และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่า  
มีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้เสนอเลขาธิการหรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวด าเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  แต่ทั้งนี้   ต้องไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้รับแจ้ง  และในกรณีที่มีความจ าเป็น  เลขาธิการ  
หรือบุคคลที่เลขาธิการมอบหมายอาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน   

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ถ้าบุคคลดังกล่าวยังยื่นไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูล
คลาดเคลื่อน  และมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน  หรือจากการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินพบว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อไดว้า่
มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินด าเนินการตามหมวด  ๓  
ต่อไป 

ถ้าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบ
ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป 

หมวด  ๓ 
การแจ้งข้อกล่าวหา  การชีแ้จงแกข้้อกล่าวหา  และการด าเนินคดีที่เกี่ยวขอ้งกบัการยื่นบัญชี 

 
ข้อ ๓๖ กรณีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สินผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดง
ที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนัน้  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินแจ้งขอ้กล่าวหาใหผู้้นั้นทราบ  เว้นแต่เป็นบคุคล
ตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้เสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
หรือกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา 
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บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด 
ข้อ ๓๗ ในการแจ้งข้อกล่าวหา  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินมีหนังสือเรียกผู้มีหนา้ที่ยื่นบัญชีทรัพยส์นิ

และหนี้สินมาพบ  และแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ  และให้โอกาสผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาอันสมควร  แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหา  ในกรณีที่ไม่ปรากฏภูมิล าเนาหรือที่อยู่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ก็ให้จัดส่งไปยังที่อยู่ 
ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนราษฎรครั้งล่าสุด  และให้จดแจ้งการด าเนินการดังกล่าวให้ปรากฏไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบข้อกล่าวหา  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินจดแจ้งเหตุที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่ยอม
ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยและให้รวมไว้ในส านวนคดี 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่มารับทราบข้อกล่าวหา 
ตามก าหนดนัดไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปให้ผู้มีหน้าที่ 
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ณ  ที่อยู่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการตรวจสอบ   
แต่ต้องจดแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน  ในกรณีที่ไม่ปรากฏภูมิล าเนาหรือที่อยู่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น าความในข้อ  ๓๗  วรรคหนึ่ง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้มีหนา้ที่ยื่นบัญชีทรพัย์สินและหนีส้ินทราบ  ให้ท าบันทึก
การแจ้งขอ้กล่าวหาเป็นสามฉบับ  เพ่ือเก็บไวใ้นส านวนคดหีนึง่ฉบบั  โดยให้ส่งไปใหผู้้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรพัยส์นิ
และหนี้สินสองฉบับเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเก็บไว้หนึ่งฉบับ  และให้ผู้มีหน้าที่  
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนคดีหนึ่งฉบับ   

เมื่อล่วงพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  หากไม่ได้รับบันทึก  
การแจ้งข้อกล่าวหาคืน  ก็ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินได้รับทราบข้อกล่าวหา 
และไม่ประสงค์จะแก้ข้อกล่าวหา  และให้จัดท าส านวนคดีเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาวินิจฉัย
เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาพบผู้ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนเสนอส านวนคดี
ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณาวินิจฉัยตามวรรคสาม  โดยอ้างว่าไม่ได้รับทราบบันทึกการแจ้ง 
ข้อกล่าวหาก็ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทราบต่อไป 
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ข้อ ๓๙ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอาจแก้ 
ข้อกล่าวหาโดยท าเป็นหนังสือหรือชี้แจงด้วยวาจาก็ได้   

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินประสงค์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา   
ให้น าความในข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๕  การสอบปากค าบุคคลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินร้องขอขยายระยะเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  
โดยอ้างเหตุผลและความจ าเป็น  หากผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม  
จะขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ให้ขยายได้ไม่เกินสามสิบวัน  
ในการพิจารณาขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ให้บุคคลตามข้อ  ๑๙  เป็นผู้พิจารณา 

บันทึกปากค าผู้มีหน้าที่ยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ให้เป็นไปตามแบบที่ส านกังาน  ป.ป.ช.  ก าหนด 
ข้อ ๔๐ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

และหนี้สิน  ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีสิทธิน าทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจไม่เกิน  
สามคนเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ปากค าของตนได้ 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเห็นสมควรหรือตามที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินร้องขอ  อาจท าการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมโดยการสอบปากค าพยานหรือบุคคล  
ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมีค าสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลใดเพ่ือประกอบการพิจารณา
ในการวินิจฉัยคดีภายหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทราบ 
และได้รับฟังค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็ได้ 

ข้อ ๔๒ ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สินจัดท าส านวนคดีโดยพิเคราะห์ชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
ทั้งปวงจากข้อกล่าวหา  ค าแก้ข้อกล่าวหา  ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วพิจารณาว่า  
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้กระท าการอันเป็นมูลความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่  อย่างไร  
พร้อมด้วยเหตุผลในการพิจารณาท าความเห็นและพยานหลักฐานประกอบค าวินิจฉัย  รวมทั้งบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  พิจารณา 

ส านวนคดีให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนด  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ  ชื่อสกุล  ต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
(2) วันเดือนปีที่เข้ารับต าแหน่ง  พ้นจากต าแหน่ง  ทุกสามปีที่ด ารงต าแหน่งหรือพ้นจากการเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  แล้วแต่กรณี 
(3) วันเดือนปีที่ยื่นบัญชี  หรือวันเดือนปีที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชี 
(๔) ข้อกล่าวหา  พฤติการณ์ในการกระท าความผิด  และค าแก้ข้อกล่าวหา   
(๕) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ 
(๖) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๗) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
(๘) ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตามข้อกล่าวหา 
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ข้อ ๔๓ กรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
หรือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นแล้ว  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา  10๒  (1)  (2)  (๓)  และ  (๙)  ให้เสนอเรื่อง 
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย 

(2) กรณีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนอกจากบุคคลตาม  (๑)  ให้เสนอเรื่องต่อศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย 

ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจ  ในการฟ้องคดี  หรือด าเนินคดี
แทนคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจโดยเร็ว  ภายในก าหนดอายุความ
แต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติ 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๔๔ บรรดาการใด ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เลขาธิการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   
และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทรัพย์สิน  
และหนี้สิน  และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๕ บรรดาการใด ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบ  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เลขาธิการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบนี้  
มีผลใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้  และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๖ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลา
หนึ่งปีที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  เก็บรักษาไว้เพ่ือประโยชน์  
ในการปฏิบัติงานต่อไป 

ข้อ ๔๗ ภายใต้บังคับข้อ  ๔๖  ให้น าก าหนดระยะเวลาตามข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  และข้อ  ๑๘  
มาใช้บังคับกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับด้วย  
โดยให้นับระยะเวลาเริ่มต้นของการตรวจสอบปกติ  การตรวจสอบยืนยัน  และการตรวจสอบเชิงลึก  
แล้วแต่กรณี  นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
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ข้อ ๔๘ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  ใน
การด าเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบ  ข้อก าหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  และ
ค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  รวมทั้งมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่
เกี่ยวข้อง  เว้นแต่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จะมีมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๔๙ บรรดาหลักเกณฑ์  วิธีการ  มติ  ค าสั่งของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินหรือการด าเนินการกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  
และหนี้สินและเอกสารประกอบ  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  จนกว่าจะได้มี
หลักเกณฑ์  วิธีการ  มติ  ค าสั่งของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ก าหนดเป็นประการอื่น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
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