
สรุปสาระสําคัญของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พศ. 2544

โดยที่ตามมาตรา 19 แหง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ เพื่อใหระบบการ
ควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีวินัย   คณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดินจึงไดกําหนดระเบียบนี้ขึ้นมา ซ่ึงสาระสําคัญของระเบียบดังกลาวไดกําหนดบทลงโทษแกเจาหนาที่ของ
รัฐในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและ
การคลังที่บังคับใชกับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงการฝาฝนถือเปนการผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังและมี
โทษปรับทางปกครอง

โทษปรับทางปกครอง

 โทษปรับทางปกครอง หมายถึง โทษปรับโดยการหักเงินเดือนหรือคาจาง  หรือการเรียกให
ชําระเงินตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ  ซ่ึงความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังมีอัตราโทษปรับ
ทางปกครอง  4  ช้ัน  ดังนี้

1.  โทษชั้นที่  1  โทษปรับไมเกินเงินเดือน  1  เดือน
2.  โทษชั้นที่  2  โทษปรับไมเกินเงินเดือนตั้งแต  2 – 4  เดือน
3.  โทษชั้นที่  3  โทษปรับไมเกินเงินเดือนตั้งแต  5 – 8  เดือน
4.  โทษชั้นที่  4  โทษปรับไมเกินเงินเดือนตั้งแต  9 – 12  เดือน

  โทษปรับทางปกครองโดยการหักเงินเดือน   จะคิดจากจํานวนเงินเดือนในเวลาที่กระทําผิด
 ซ่ึงอัตราโทษและจํานวนเงินที่จะตองถูกหักในแตละเดือนจะขึ้นอยูกับคําวินิจฉัย ช้ีขาดของคณะ
กรรมการ
ตรวจเงนิแผนดนิ      ทัง้นีก้ารกาํหนดโทษปรบัทางปกครอง จะคาํนงึถึงความรับผิดชอบของตาํแหนงเจาหนาทีผู่
กระทาํความผดิ  ความสาํคญัของมาตรการ  ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และเจตนาของเจาหนาที ่ตลอดจนฐานะ รายได
ของครอบครวัของเจาหนาทีผู่กระทาํผิด     สําหรับกรณผูีกระทาํความผดิไดพนจากสถานะเจาหนาที่ของรัฐแลว
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะออกคําสั่งเรียกใหชําระเงินคาปรับ

  กรณผูีกระทาํความผดิไดกระทาํความผดิเพยีงกรรมเดยีวแตเปนความผดิหลายขอ ใหใชระเบยีบขอ
ทีม่โีทษปรบัชัน้สงูสดุ   หากกระทําความผิดหลายกรรมตางกัน ใหรับโทษปรับทุกขอที่กําหนดเปนความผิด
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การรอการลงโทษปรับทางปกครอง  การเพิ่มโทษ  การยกเวนโทษ  และอายุความ

   ความผิดวินัยที่อาจรอการลงโทษปรับทางปกครองได   ตองเปนความผิดที่มีอัตราโทษชั้นที่  1
หรือช้ันที่  2    และผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่ที่อยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ  หรือยายมาปฏิบัติงาน
ในหนาที่ใหมไมเกิน  6  เดือน  หรือเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะและไมเคยกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ตามระเบียบนี้มากอน

   กรณีที่ผูกระทําผิดเคยกระทําความผิดตามระเบียบนี้มาแลว    หากไดกระทําความผิดตาม
ระเบียบนี้อีกภายใน  2  ป นับแตคณะกรรมการสั่งใหรอการลงโทษปรับทางปกครอง   ใหนําโทษที่รอไวมา
รวมกับโทษในครั้งหลังดวย    แตหากปรากฏวาไมมีการกระทําผิดภายใน 2 ป  ก็ใหผูกระทําผิดพนจากโทษที่
ไดส่ังใหรอการลงโทษปรับทางปกครองนั้น

  กรณีเจาหนาที่ผูกระทําความผิดอยูในระหวางรับโทษทางปกครอง ไดกระทําความผิดตาม
ระเบียบนี้อีกภายในเวลา  5  ป  นับแตวันวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ  คณะกรรมการอาจวินิจฉัยเพิ่ม
โทษขึ้น 1 ใน  3  ของโทษสําหรับความผิดครั้งหลังได

  กรณีเจาหนาที่ผูกระทําความผิดตามระเบียบนี้  เพราะตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
หากมีหลักฐานวาเจาหนาที่ผูนั้นไดโตแยงหรือคัดคานคําสั่งนั้นแลว   คณะกรรมการอาจยกเวนโทษปรับทาง
ปกครองแกเจาหนาที่นั้นได  และใหถือวาผูบังคับบัญชาที่ส่ังการเปนผูกระทําความผิดนั้น ตองรับโทษปรับ
ทางปกครองตามระเบียบนี้

  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังมีกําหนดระยะเวลา  5  ป  นับแตวันที่กรทําความผิด
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ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําสงเงิน

1.  เจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน  ไดรับชําระเงินแลวไมออกหลักฐานการรับเงินใหแก
ผูชําระเงิน  ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ 1

2.  เจาหนาที่ผูมีหนาที่เก็บรักษาเงิน  ไดรับมอบเงินเพื่อเก็บรักษาแตไมนําฝากธนาคาร  หรือเก็บ
รักษาในสถานที่เก็บรักษาเงิน ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด    ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ 1

3.  เจาหนาที่ผูมีหนาที่นําสงเงิน  ไมนําเงินที่อยูในความรับผิดชอบสง หรือฝากคลังภายในระยะเวลา
ที่ระเบียบกําหนด   ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันที่ 1

     กรณีการกระทําดังกลาวเปนเงินรายไดแผนดิน  หรือเงินเบิกเกินสงคืน  ตองรับโทษปรับ
ทางปกครอง ช้ันที่ 2

4.  ถาผูบังคับบัญชาเปนผูกระทําความผิด  หรือมีสวนรวมในการกระทําผิดตามขอ 1 ขอ 2 หรือขอ 3
วรรคหนึ่ง  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  2   หากเปนการกระทําความผดิตามขอ  3 วรรคสอง  ตองรับโทษปรับฯ
ช้ันที่  3

5.  กรณีการกระทําความผิดตามขอ 1 ขอ 2  หรือขอ 3 วรรคหนึ่ง  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ผูกระทําความผิดตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  2    หากเปนกรณีกระทําความผิดตามขอ  3 วรรคสอง   ตองรับ
โทษปรับฯ ช้ันที่  3

     ถาผูกระทําผิด หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา   ตองรับ
โทษปรับฯ  ช้ันที่  3   หากเปนกรณีตามขอ  3 วรรคสอง   ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4

ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจายเงิน

1.  เจาหนาที่ผูมีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงิน  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่กําหนดโดยมิชอบ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  3

2.  เจาหนาที่ผูมีหนาที่จายเงิน  จายเงินโดยไมมีหลักฐานการจาย หรือทําหลักฐานการจายเงินเปนเท็จ
ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  3

3.  เจาหนาที่ผูมีหนาที่เบิกเงิน  ทําหลักฐานการเบิกเงินเปนเท็จ  ตองรับโทษปรบัฯ  ช้ันที่  3
4.  ถาการกระทําความผิดตามขอ 1, 2, 3  ดังกลาว  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษ

ปรับฯ  ช้ันที่  4   และหากผูกระทําความผิดเปนผูส่ังจายหรือผูบังคับบัญชา  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4
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ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการกอหนี้ผูกพัน

1.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ    ทําการจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันกอนที่จะได
รับอนุมัติเงินประจํางวด   หรือจายหรือกอหนี้โดยไมมีงบประมาณกําหนดไวในรายการนั้นๆ   ตองรับโทษ
ปรับฯ  ช้ันที่  3

      ถาการกระทําความผิดดังกลาวขางตน  เปนเหตุทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  เจาหนาที่ผูกระทํา
ความผิด ตองรับโทษปรับทางปกครอง  ช้ันที่  4

2.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ  ละเลยไมเรงรัดดําเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  โดยไมมีเหตุผลอันสมควรจนกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  3

3.   กรณีผูกระทําผิดดังกลาว เปนผูส่ังจายหรือผูบังคับบัญชา  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4

ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม

1.   ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุมัติเงินยืม  อนุมัติใหยืมเงิน หรือจายเงินยืมโดยไมถูก
ตองตามที่ระเบียบกําหนด  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่ 3

2.   ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่เรงรัด หรือติดตามทวงคืนเงินยืม  ละเลยไมเรงรัด หรือติด
ตามทวงคืนเงินยืมนั้นภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด   เปนเหตใุหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษ
ปรับฯ ช้ันที่  2

ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

1.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ โดยการแบงแยกวงเงิน
จัดซื้อหรือจัดจาง  เพื่อใหอํานาจสั่งซื้อ ส่ังจาง   หรือวิธีการสั่งซื้อ ส่ังจาง เปลี่ยนไปจากที่กําหนดในระเบียบ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ   ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4

2.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อที่ดินหรือส่ิงกอสราง   ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระเบียบกําหนด  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4

3.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่กําหนดราคากลาง   กําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา  จัดทํารายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคา  หรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจาง  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระเบียบกําหนดโดยมิชอบ   ซ่ึงมีผลเปนการกีดกันหรือเอื้อประโยชนแกผูมีอาชีพขายหรือรับจางรายใด
รายหนึ่ง   เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4
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 4.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่ปดประกาศ หรือจัดสงเอกสารสอบราคา หรือประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจางละ
เลยไม ปดประกาศ  หรือจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกบุคคลหรือหนวยงานอื่นเพื่อทราบ  โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร  ตองปรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  1
                     ถาการกระทําความผิดดังกลาวเปนเหตุทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ
ช้ันที่  4

5.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณาผลการประกวดราคาหรือเปดซองสอบราคา   รับพิจารณาผูเสนอ
ราคาที่ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไข  โดยรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  3
           6.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณา เสนอความเห็นใหซ้ือหรือจาง  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ไมถูกตองตามที่ระเบียบกําหนด  หรือไมพิจารณาเสนอใหซ้ือหรือจางผูเสนอราคาต่ําสุด  โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  3

7.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่พิจารณาทําสัญญาซื้อขาย หรือจาง   ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนดโดยมิชอบ   เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4
              8.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่ควบคุมงานหรือตรวจการจาง  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามที่
ระเบียบกําหนด  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  3

      ถากรณีเจาหนาที่ผูควบคุมงานหรือตรวจการจาง  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนดโดยมิชอบ   เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4
 9.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่ตรวจรับพัสดุ  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
โดยมิชอบ  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4
            10.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่เบิกจายพัสดุ หรือจัดทําทะเบียนพัสดุ  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตอง
ตามที่ระเบียบกําหนด  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  2
             11.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป   ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามที่
ระเบียบกําหนด  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  2

       ผูบังคับบัญชาผูมีหนาที่แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปตามที่ระเบียบกําหนด
ไมแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  3

12.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของหนวยงาน  ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนดโดยมิชอบ  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ
ช้ันที่  2
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13.   ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิด หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดดังกลาวขางตนตาม
ขอ 1 – 12   เปนผูบังคับบัญชา   ตองรับโทษปรับฯ สูงกวาอัตราโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดสําหรับ
ความผิดนั้นหนึ่งชั้น   เวนแตความผิดนั้นกําหนดอัตราโทษปรับฯ  ไวในชั้นที่  4  แลว

ความผิดอ่ืน

1.   เจาหนาที่ผูมีหนาที่ใชจายเงินงบประมาณ  ไดใชจายเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงคที่ตั้งไว
โดยไมไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจตามที่ระเบียบกําหนด  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษ
ปรับฯ  ช้ันที่  3

      ถาผูกระทําความผิด หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูบังคับบัญชา
ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4

2.   เจาหนาที่ผูจัดทําบัญชี  หรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทกึบัญชี  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนดโดยมิชอบ  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  3

3.   ผูบังคับบัญชาทําการบริหารการเงินและการคลังดวยความเสี่ยงตอความเสียหาย  หรือเสีย
ประโยชนของรัฐโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ  ตองรับโทษปรับฯ  ช้ันที่  4

                           

รวบรวมโดย
นางสาวพรรณี  บุญดีสุวรรณ
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