
การประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

การเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง

โดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ  
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร





ความรู้ ๓ ส่วน ในการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓

ความรู้ในหลกัวชิาทีถู่กต้อง แม่นย า ลกึซ้ึง กว้างววาง

ความรู้ในการปฏิบัตบิริหารงานตามภาระหน้าที่

ความรู้คดิวนิิจฉัยทีถู่กต้องด้วยเหตุผล หลกัวชิา และหลกัธรรม



ข้าราชการ
มืออาชีพ

ข้าราชการที่มี
จริยธรรม

ข้าราชการที่มี         
จิตสาธารณะ

Professionalism

Ethical Value

Public Ethos

คุณลักษณะพื้นฐานของข้าราชการไทยในทศวรรษนี้

ว้าราชการ
มืออาชีพ

มีอาชีพ
เป็นว้าราชการ



ขอบเขตเนื้อหาการบรรยาย

ส่วนที่ 1)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 2)
วินัยการเงินการคลังและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

ส่วนที่ 3)
การเตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบ
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 1)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561



พระบรมราโชวาท
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พระบดิา
แห่งการตรวจเงนิแผ่นดนิไทย

พระเสโทหลัง่ไหล.....เพ่ือใครกนั  

เราทุกท่าน.....จะน่ิงดอูยู่ไดฤ้า.....!



“เงินแผ่นดิน”

เงินแผ่นดิน ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
- เงินกู้  เงินช่วยเหลือ เงินบริจาค เงินอุดหนุน
- ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์หรือที่อยู่ในความ

ครอบครองหรืออ านาจใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ
8



มาตรา ๔ ค านิยาม

ตรวจเงินแผ่นดิน หมายความว่า “ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่ง

รวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการ
บริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรืออ านาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือ
การใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็น
ต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอื่นที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้”
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สตง. ตรวจสอบใคร (มาตรา ๔)
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สตง. ตรวจสอบอะไร
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(FA)

(CA)(CA)

(PA)

(มาตรา 70-71 พรบ.วินัยฯ) (มาตรา 90 พรป.สตง.)



Financial Audit  (FA)1
• เพื่อแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ นโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

Compliance Audit  (CA)2
• เพื่อแสดงความเห็นว่าการรับ การจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืนของหน่วยรับตรวจหรือที่

อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

Performance Audit  (PA)3
• เพื่อแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่

12

ลักษณะการตรวจสอบของ สตง.



สตง. ตรวจสอบอะไร (ต่อ)  
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ตรวจสอบกรณีพิเศษ
เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีที่การใช้

จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

เชิงป้องปราม
เป็นการตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการป้องกันหรือหยุดยั้งการกระท า

ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเปล่า หรือความไม่คุ้มค่าในการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน
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สตง. ตรวจสอบอย่างไร



ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม 
เป็นกลางและปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ

15

สุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ 
ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หลักการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน

ด าเนินการตามนโยบายรัฐ คุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ 
ป้องกันความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และเปิดโอกาสให้เจ้าหนา้ที่
หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลและพยานหลกัฐาน



พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
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หลักธรรมาภิบาล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นให้ทุกส่วนราชการบริหารงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือเงินนอก
งบประมาณ การบริหารจัดการพัสดุต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
ประกาศสั่งการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้รับบริการ และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน

หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส

หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า
17



หลักคุณธรรม

คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้อง 
ดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงาม  
ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคม
ถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย เป็นต้น
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หลักธรรมาภบิาล  (Good Governance)



หลักนิติธรรม

คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกา
ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสมาชิก  โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือ
ปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครอง ภายใต้
กฎหมาย มิใช่กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของ
บุคคล
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หลักธรรมาภบิาล  (Good Governance)



หลักความโปร่งใส
คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กร ให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจาก
การทุจริตคอรร์ัปชั่น
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หลักธรรมาภบิาล  (Good Governance)



หลักความมีส่วนร่วม

คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ 
ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการ
เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่  การแจ้งความเห็นการไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ 
หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาค
ธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
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หลักธรรมาภบิาล  (Good Governance)



หลักความรับผิดชอบ

ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้ งฝ่าย
การเมือง และข้าราชการประจ า ต้องตั้งใจปฏิบัติ
ภารกิจตามหน้าที่ อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความ
รับผิดชอบต่อความบกพร่อง ในหน้าที่การงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่  และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขได้
ทันท่วงที
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หลักธรรมาภบิาล  (Good Governance)



หลักความคุ้มค่า

ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากร
ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความ
คุ้มค่าซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่
ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม
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หลักธรรมาภบิาล  (Good Governance)



มาตรา 57
ในกรณีทีห่น่วยรับตรวจสอบถามเกีย่วกับการปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง

ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี ้กฎหมายว่าดว้ยวนัิยการเงนิ
การคลังของรัฐ หรือในเร่ืองทีอ่ยู่ในอ านาจการตรวจสอบของผู้ว่าการ 
ใหผู้้ว่าการหรือเจ้าหน้าทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือ
โดยเร็วซึง่ตอ้งไม่ช้ากว่า 30 วัน นับแต่วันไดรั้บการสอบถาม

24

การตอบข้อสอบถาม



กรณีทีไ่ม่เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

มาตรา 85
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
แบบแผนการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข และควบคุมหรือก ากับมิให้
เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังค าชี้แจงและเหตุผลหรือความจ าเป็น
ของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 
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การแจ้งผลการตรวจสอบ



การแจ้งผลการตรวจสอบ
กรณีทีไ่ม่เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

มาตรา 85 วรรคสอง
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ

ที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้      
ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับ
ตรวจหรือด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการเป็น
ประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 
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การแจ้งผลการตรวจสอบ
กรณีทีไ่ม่เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

มาตรา 85 วรรคสาม
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับค าชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่า

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือ การปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
หรือประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือ แบบแผนการปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสมต่อไป ในกรณีเช่นนั้น การด าเนินการของหน่วยรับตรวจที่
บกพร่องให้เป็นอันพับไป เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต
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การแจ้งผลการตรวจสอบ
มาตรา 90
ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ 

ให้ผู้ว่าการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด 
เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนดไว้หรือไม่
และให้จัดท าข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงประเพณี วัฒนธรรม สังคม และ
ความนิยมของท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้รับฟัง
เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย

28



การตรวจสอบ

มาตรา 93
ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการ

มอบหมายมีอ านาจตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น บัญชี 
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
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การตรวจสอบ
มาตรา 93 (ต่อ)
ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอ านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชีแ้จงข้อเท็จจริง 

มาให้ถ้อยค า หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาทีห่น่วยรับ
ตรวจจัดท าขึน้หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ประโยชนใ์นการตรวจสอบ

(๒) อายัดบัญชี ทะเบยีน เอกสาร หรือหลักฐานอืน่ทีมี่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจ

(๓) ใหบุ้คคลใดมาใหถ้้อยค า หรือส่งมอบบัญชี ทะเบยีน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น
ทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่ประโยชนใ์นการตรวจสอบ
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การตรวจสอบ
มาตรา 93 (ต่อ)
ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอ านาจ 

ดังต่อไปนี้
(๔) มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

หรือในเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น
หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ
เท่าที่จ าเป็น

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้
ระบุให้ชัดแจ้งโดยค านึงถึงสถานะของเจ้าหน้าทีใ่นแต่ละระดับ

31



การแจ้งผลการตรวจสอบ
กรณีทีเ่กี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

มาตรา 95
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หาก

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
หรือหน่วยรับตรวจ ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อก ากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่อง
อีกก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ผู้ว่าการส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป และให้น าความในมาตรา 88 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
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การแจ้งผลการตรวจสอบ
กรณีทีเ่กี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

มาตรา 95 วรรคสาม และวรรคสี่
ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ

หน่วยรับตรวจ หรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป หรือด าเนินการทางวินัยแล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจ
ด าเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ

ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอัน
สมควร ผู้ว่าการจะแจ้งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ 
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โทษทางปกครอง
มาตรา 98 โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ 

(1)   ภาคทัณฑ์ 
(2)   ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(3)   ปรับทางปกครอง 

ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือน 12 เดือน
ของผู้ถูกลงโทษมิได้ 

ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น
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โทษปรับทางปกครอง

โทษชั้นที่ 1 โทษปรับไม่เกินเงินเดือน 1 เดือน
โทษชั้นที่ 2 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 2 เดือนถึง  4 เดือน
โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 5 เดือนถึง 8 เดือน
โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือนถึง 12 เดือน

โทษปรับทางปกครองโดยการปรับเท่ากับเงินเดือน คิดจากเงินเดือนขณะที่กระท าผิด ซึ่งอัตราโทษและ
จ านวนเงินที่จะต้องถูกหักในแต่ละเดือนจะขึ้นอยู่กับค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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มาตรา 100 ข้อยกเว้นโทษทางปกครอง

มาตรา 100
ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดกระท าความผิด

ตามที่บัญญัติ ไว้ ในหมวดนี้  เพราะต้องปฏิบัติตามค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้ รับตรวจหรือ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านค าสั่งนั้นไว้
แล้ว ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครอง ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 
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พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเกบ็รักษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  

ส่วนที่ 2)
วินัยการเงินการคลังและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง



พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 2)
วินัยการเงินการคลังและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง



โครงสร้าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
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มาตรา 4 หน่วยงานของรัฐ
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1

2

3

4

5

6

7

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานของรัฐสภาและศาล

องค์การมหาชน

ทุนหมุนเวียน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กฎหมายก าหนด



บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม
หรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน าส่งคลัง แต่มีกฎหมาย
อนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง
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“เงินนอกงบประมาณ”



มาตรา 31
รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงิน

ที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือ ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมาย
บัญญัติให้น าไปใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้

รายได้แผ่นดิน ได้แก่ เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือ
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ และต้องน าส่งคลัง ตามมาตรา 34
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มาตรา 31



มาตรา 34
บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น

กรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้
ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการให้น าส่งคลัง
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็น
อย่างอื่น
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มาตรา 34



มาตรา 34 วรรคสอง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มผีู้มอบให้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี 
หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้นได้ และไม่ต้องน าส่งคลัง
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มาตรา 34



มาตรา 34 (ต่อ)
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง

ที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ น าเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องน าส่งคลังก็ได้
(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือ

สถานอื่นใดที่อ านวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
การจ่ายเงินตาม (๒) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและ

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ

45

มาตรา 34



หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง (รายจ่าย)
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ส่วนที่ 2 รายจ่าย
มาตรา 37
หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงิน

ได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของ

หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ด าเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและ
ประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ 
และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย

มาตรา 38 

ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินมี
หน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือ
ตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
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ส่วนที่ 2 รายจ่าย

มาตรา 39 การเบิกเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ

มาตรา 48
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
โดยเคร่งครัด โดยต้องด าเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
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หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
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มาตรา 69
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ท าบัญชี

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด เพื่อจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน



หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
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มาตรา 70
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด



หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
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มาตรา 70 (ต่อ)
ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับ

กระทรวงการคลังจัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และ
กระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้

ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และน าส่งกระทรวงการคลังด้วย



หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
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มาตรา 71
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงาน
ของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด



หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
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มาตรา 72
ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการ

ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และ
กระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น า ส่งให้
คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน





1. การยักยอก
Asset Misappropriation Fraud

ความเส่ียงท่ีจะเกิดการทจุริต
• ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกงาน
• เบิกค่าใช้จ่ายสงูเกินจริง
• เซน็รบังานท่ียงัไม่เสรจ็
• น าเอกสารมาเบิกงานซ า้
• น าเงินยืมไปหมนุใช้ส่วนตวั







4. อาชญากรรมทางไซเบอร์

ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต

• การแฮกเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล
• การน า User/Password
ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

• ทุจริตโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง
ผ่านระบบ KTB Corporate Online





ระเบยีบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบกิเงนิจากคลัง การรับเงนิ การจ่ายเงนิ    
การเก็บรักษาเงนิ และการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2562

61
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65

ฐานอ านาจ
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

มาตรา 39 การเบิกเงินจากคลงั การรบัเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน และ 
การน าเงินสง่คลงั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่รฐัมนตรี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี

มาตรา 61 วรรค สาม เวน้แตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอยา่งอื่น เงินนอกงบประมาณนัน้เมื่อไดใ้ชจ้่าย
ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีหรอืการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์
จนบรรลวุตัถปุระสงคแ์ห่งการนัน้แลว้ มีเงินคงเหลือ
ใหน้ าสง่คลงัโดยมิชกัชา้ ทัง้นี ้การน าเงินส่งคลงัใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบท่ีรฐัมนตรกี าหนดโดยความเห็นชอบ
ของ คณะรฐัมนตร ี
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ซื้อทรัพย์สิน/จ้างท าของ/เช่าทรัพย์สินการขอเบิกเงิน

วงเงิน 5,000 บาทน้อยกว่า < > มากกว่า

ไม่ท า ท า
จ่ายตรง

ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

การจัดท า PO ในระบบ

วิธีการจ่ายเงิน จ่ายตรงหรือจ่ายผ่าน
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินก็ได้
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73

การเบิกเงินของส่วนราชการที่ไม่ใช่ซื้อทรัพย์สิน/จ้างท าของ/เช่าทรัพย์สิน
ให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ยกเว้น

1.ค่าไฟฟ้า ประปา 
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ส่วนราชการ

ได้รับสมทบ

2.เงินสวัสดิการค่าตอบแทนหรือ
กรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้ส่วนราชการจ่ายผ่าน

ระบบ e-Payment (KTB 
Corporate Online)
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หลักการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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76

หลักการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

1.ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุของหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติ
ตาม “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”
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2. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง (กระทรวง
,กรม) ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด,อ าเภอ) ราชการส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาล,องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา) รัฐวิสาหกิจ, 
องค์การมหาชน, องค์กรอิสระ, องค์กรตามรัฐธรรมนูญ, หน่วยธุรการ
ของศาล, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ, หน่วยงานสังกัดรัฐสภา, 
หน่วยงานอิสระของรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง

หลักการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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3.หลักการที่ส าคัญ 4 ประการ คือ
1) คุ้มค่า
2) โปร่งใส
3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ตรวจสอบได้

หลักการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ



79

4.ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการเปิดเผย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล ดังนี้

1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
2) วงเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3) ระยะเวลาด าเนินการ
4) รายการอื่นๆ ที่กรมบัญชีกลางก าหนด

หากไม่ได้ประกาศในระบบของกรมบัญชีกลางไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้

หลักการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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5.ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดใน “ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560”

หลักการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี คือ
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2) วิธีคัดเลือก
3) วิธีเฉพาะเจาะจง

หลักการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ



พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(e-market)
ระเบียบ ข้อ 34 - 42

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ระเบียบ ข้อ 43 - 60

วิธีสอบราคา
ระเบียบ ข้อ 61 – 73

สินค้าไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองาน
บริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้
ในระบบ e-Catalog

• สินค้าไม่ ได้ก าหนดไว้ ในระบบ e-
Catalog

• มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน
เงื่อนไข  ต้องเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต     
ไม่สามารถใช้วิธี e-market หรือ e-bidding

วงเงิน
- เกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน เสนอราคาโดยใบเสนอ
ราคา
- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท เสนอราคาโดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 83



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
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วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e-Market)
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การซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา
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การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง

ท่ีมา : ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (อธิวัฒน์ โยอาศร)ี
89



การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง

ท่ีมา : ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (อธิวัฒน์ โยอาศร)ี

วิธีการซื้อหรือจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป

เช่น วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างซึ่งจะต้อง
ด าเนินการโดยการ
เชิญชวนทั่วไปแล้ว
ไปด าเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็น
ต้น

อ านาจในการซื้อหรือจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป

เช่น แบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว วิธีการซื้อหรือจ้างใน
แต่ละครั้ง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอยู่ แต่
อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ในแต่ละครั้งเปลี่ยนจากผู้มี
อ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งมาเป็นของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

ทั้งนี้ การแบ่งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน
ออกเป็นส่วนๆ ซึ่งมีผลท าให้การซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลง
ไปนี้  หรือมีผลท าให้อ านาจในการสั่ งซื้อหรือสั่ งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไปนี้ จะต้องพิจารณาในขณะที่เริ่มด าเนินการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง มิใช่พิจารณาจากผลของการด าเนินการ

ในครั้งเดียวกัน

ค าว่า “ในครั้งเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 
วรรคหนึ่ง นั้น มุ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุควรจะ
จัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งเดียว ดังนั้น กรณี การได้รับ
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในครั้งเดียวกัน หากไม่มี
เหตุผลประการใดที่ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
ด าเนินการในครั้งเดียวกันได้แล้ว 

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้ง
เดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้แยกการด าเนินการ
จนมีผลท าให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือ
เพื่อให้อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีนี้
จะเป็นการด าเนินการทีไ่ม่ชอบด้วยระเบียบฯ
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การบริหารพัสดุ
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การยืม
ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็น

ลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้อง

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอก
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การบริหารพัสดุ



การตรวจสอบพัสดุประจ าปี
▪ ระยะเวลาตรวจสอบ

 ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา

 ตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียง ณ วันสั้นงวด

 ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวัน
แรกของปีงบประมาณ

 ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันท าการ นับแต่วัน
เริ่มท าการตรวจสอบพัสดุ

ข้อ 213

การตรวจสอบ

 การรับ - จ่ายถูกต้องหรอืไม่

 พัสดุคงเหลือมตีัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรอืทะเบียน
หรือไม่

 มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

การรายงานผลตรวจสอบ

 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รบัรายงานจาก
ผู้รับผิดชอบ ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงาน
ของรัฐ 1 ชุด ส าเนารายงาน สตง. 1 ชุด 
และหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด

ด าเนินตามข้อ 214 ต่อไป

ภายในเดือนสุดท้าย
ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี

คุณสมบัติ องค์ประกอบ
ตามความจ าเป็น

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุ

ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่

หัวหน้า
หน่วยงาน
ของรัฐ

หัวหน้า
หน่วย
พัสดุ
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วัตถุประสงค์ของการตรวจนับพัสดุ
• 1. ความมีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานจริง

• 2. ใช้ประโยชน์เพื่อราชการจริง

• 3. สภาพการดูแลรักษา เอื้อต่ออายุการใช้งานมากน้อยเพียงใด

• หลักในการตรวจนับพัสดุที่ถูกต้อง ต้องอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน       
ได้มีการจัดท าไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

• ฉะนั้น คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  จึงจะมีเครื่องมือน าไปใช้ในการส ารวจตรวจนับตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้

แนวทางการควบคุมบริหารการพัสดุ
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เงื่อนไขการจ่ายเงินยืม

ยืมเฉพาะ
เท่าท่ี
จ าเป็น

ห้ามยืม
ครั้งใหม่ 

หากไม่คืน
เงินเก่า

จ่ายเงินยืมผ่าน 
e-Payment 
ผู้ยืมไม่ต้อง

ลงลายมือชื่อ
ในสัญญาเงินยืม

ยืมเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ

ไม่เกิน 90 วัน 
เว้นแต่ขอตกลงกับ กค.

คืนเงินยืม
เหลือจ่าย
ผ่านระบบ

e-Payment
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การอนุ มัติ ให้ยืม เงิน เพื่อใ ช้ ใน
ราชการ ให้ ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
ให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และห้ามมิให้
อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้
ช าระคนืเงนิยมืรายเก่าใหเ้สร็จสิน้ไปก่อน

ข้อ 59

สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้น 
2 ฉบับ พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
ใหผู้้ยมืเกบ็ไว้ 1 ฉบับ

ข้อ 61
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ข้อ 65
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เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐานการรับเงินคืนจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และ/หรือออกใบรับใบส าคัญ
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 66

ใหส่้วนราชการเกบ็รักษาสัญญาการยมืเงนิซึง่ยังมไิด้ช าระคนืเงนิยมืใหเ้สร็จสิน้
ไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิน้แล้วให้เก็บ
รักษาเช่นเดยีวกับหลักฐานการจ่าย

ข้อ 67
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ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ผู้อ านวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญา
การยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันครบ
ก าหนด

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อ านวยการกองคลัง
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป

ข้อ 68
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หมวด 4 การจ่ายเงนิวองส่วนราชการ
ส่วนที่ 1 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิ

ว้อ 39 การจ่ายเงนิต้องมี
หลกัฐานการจ่ายเงนิ
ไว้เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบ
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หมวด 4 การจ่ายเงนิวองส่วนราชการ

108

ข้อ 42 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินประทบัตราข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว" โดยลง
ลายมือช่ือรบัรองการจ่ายและระบช่ืุอผูจ่้ายเงินด้วยตวับรรจง พร้อมทัง้วนั เดือน ปี 
ท่ีจ่ายก ากบัไว้ในหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบั เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ

ในกรณีท่ีหลกัฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตาม
รายการ ในข้อ 46 ไว้ด้วย และให้ผูใ้ช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือช่ือรบัรองค าแปลด้วย



หมวด 4 การจ่ายเงนิวองส่วนราชการ

109

ข้อ 43 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบนัทึกการจ่ายเงิน
ไว้ในระบบ และให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้ร ับ
มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหวัหน้าส่วนราชการ 
ตรวจสอบการจ่ายเงินกบัหลกัฐานการจ่ายทกุส้ินวนั



หลกัฐานการจ่าย
หมายความว่า  หลกัฐานทีแ่สดงว่าไดม้ีการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูร้บั

หรือเจา้หนี้ ตามขอ้ผูกพนัโดยถูกตอ้งแลว้

ว้อ 44 การจ่ายเงินวองส่วนราชการ

 ใบเสร็จรับเงิน 
ใบส ำคญัรับเงิน 
 รำยงำนกำรจ่ำยเงินจำกระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment)
 ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน 
 เอกสำรอ่ืนใดท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด

ว้อ 45 การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพ่ือเว้าบัญชีเจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง

ใชร้ำยงำนในระบบเป็นหลกัฐำนกำรจ่ำย
110
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ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(4) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ข้อ 46

กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตาม
ลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้ รั บ เ งิ น ได้  ให้ ผู้ รั บ เ งิ นลงชื่ อ รั บ เ งิ น
ในใบส าคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การจ่าย

ข้อ 47
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ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐาน
การจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย
หรือเสียหายได้ ทั้งนี้ เมื่อส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บ
อย่างเอกสารธรรมดาได้

ข้อ 51

การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็น
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบ านาญ 
ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง 
การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ข้อ 52



หลกัฐานการจ่าย

ใบเสร็จรับเงิน 

อย่างนอ้ยตอ้งมรีายการดังต่อไปนี้

1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน

2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

113



ใบส าคัญรับเงิน
ใช้กรณีที่จ่ายเงินไปแล้ว แต่ผู้รับ

เงินไม่มีใบเสร็จรับเงินให้
เช่น ไปจัดซื้อของตามแผงลอย 

จัดจ้างบุคคลธรรมดา ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งมีวงเงินไม่มาก 
เป็นต้น

1 ชื่อเอกสาร
2 วันที่ออกเอกสาร
3 ชื่อที่อยู่ และเหตุได้รับเงิน
4 รายละเอียด
5 จ านวนเงิน
6 ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
(ควรแนบเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น 
ส าเนาบัตรประชาชน หลักฐานการจ่าย 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขายสินค้า/
ให้บริการอย่างแท้จริง)
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หลกัฐานการจ่าย กรณไีม่มใีบเสร็จรับเงิน

ใบส าคัญรับเงิน

115



ใบรบัรองใบเสรจ็รบัเงิน

ใช้กรณีวงเงินเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่สามารถ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ หรือ
ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ถูกต้องตาม
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

เช่น ค่าพาหนะรับจ้างสาธารณะ ค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ค่าผ่านทางพิเศษ 
เป็นต้น

ส่วนประกอบ
1 ชื่อเอกสาร
2 ชื่อหน่วยงาน
3 รายละเอียด
4 ข้อความรับรอง
5 ลายมือชื่อผู้เบิก
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ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน
ส่วนราชการ .............................................

วนั เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ

รวมทัง้ส้ิน

รวมทัง้สิน้ (ตวัอกัษร ) .........................................................................................................

ขา้พเจา้ .................................................. ต าแหน่ง .......................................................................
กอง ........................... ขอรบัรองวา่รายจา่ยขา้งตน้นี้ไมอ่าจเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิจากผูร้บัได้ และขา้พเจา้ไดจ้า่ยไปในนามของ
ราชการโดยแท้

(ลงชื่อ)........................………….......
วนัที่ ........................................

บก.111

117



118



119



120



121



122



หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่าย

ข้อ 51 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ใน
ที่ปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ ทั้งนี้  

เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
แล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้
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หมวด 6 การรับเงนิวองส่วนราชการ

126

ข้อ 71 ให้ส่วนราชการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ไว้เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจ านวน
เท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด
ให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงิน
เมื่อวัน เดือน ปีใด



หมวด 6 การรับเงนิวองส่วนราชการ

127

ข้อ 74 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงิน

ไปด าเนินการจัดเก็บเงินรายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามีใบเสร็จรับเงิน
อยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
ไปแล้วเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป



หมวด 6 การรับเงนิวองส่วนราชการ

128

ข้อ 77  ให้ส่วนราชการเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ตรวจสอบไว้
ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้ และ
เมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้



แบบสอบถามการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

129

ไม่ตอบ



แบบสอบถามการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)
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สรุปการตอบแบบสอบถามรายงานใบเสร็จรับเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

131

รายการ จัดท า ไม่มี/ไม่จัดท า

1. จัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 231 1

2. สิ้นปีงบประมาณมีการติดตามการจัดส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมการใช้
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสงักัดเพือ่น ามาจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จในภาพรวมของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารายงานต่อ สพฐ. รับทราบ

223 9

3. มีการตรวจสอบรายละเอียดรายการใบเสร็จรับเงินจากรายงานการใช้ใบเสร็จรบัเงิน และทะเบียน
คุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด ณ วันสิ้นปีงบประมาณ กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการใช้ใบเสร็จ

219 13

4. มีการจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จเสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาลงนามและจดัส่งให้ สพฐ. 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

226 6

5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่ สตง. ยังไม่ได้ตรวจสอบมีการเกบ็รักษาไว้ในที่ปลอดภัย 228 4

6. ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ยงัไม่ใช้งานมีการเกบ็รักษาไว้ในที่ปลอดภยั 232 0
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สรุปการตอบแบบสอบถามรายงานใบเสร็จรับเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

1. หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการใช้
ใบเสร็จรับเงิน จ านวน 1 หน่วยเบิกจ่าย

สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
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สรุปการตอบแบบสอบถามรายงานใบเสร็จรับเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

2. หน่วยเบิกจ่ายที่ ไม่ได้มีการติดตาม การจัดส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน และ
ทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน ของโรงเรียนในสังกัด ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน ามา
จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จในภาพรวม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานต่อ 
สพฐ. รับทราบ จ านวน 9 หน่วยเบิกจ่าย

1. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3. สพม.นครสวรรค์
4. สพป.ยะลา เขต 2
5. สพป.ชุมพร เขต 2

6. สพม.กาญจนบุรี
7. สพม.กาฬสินธ์ุ
8. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
9. สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1



134

สรุปการตอบแบบสอบถามรายงานใบเสร็จรับเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

3.หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดรายการใบเสร็จรับเงินจากรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน และทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด ณ วันสิ้นปี
งบประมาณ กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการใช้ใบเสร็จ จ านวน 13 หน่วยเบิกจ่าย
1. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
2. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
3. สพป.กาญจนบุรี เขต 4
4. สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5. สพป.ชุมพร เขต 1
6. สพป.ชุมพร เขต 2
7. สพม.ปทุมธานี

8. สพม.กาญจนบุรี
9. สพม.กาฬสินธุ์
10. สพป.เชียงราย เขต 2
11. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
12. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
13. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
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สรุปการตอบแบบสอบถามรายงานใบเสร็จรับเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

4.หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่มีการจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จเสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษาลงนามและจัดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
ถัดไป จ านวน 6 หน่วยเบิกจ่าย

1. สพป.ล าพูน เขต 1
2. สพม.กาญจนบุรี
3. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
4. สพป.ล าปาง เขต 2
5. สพป.สงขลา เขต 3
6. สพป.อยุธยา เขต 2
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สรุปการตอบแบบสอบถามรายงานใบเสร็จรับเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ี สตง. ยังไม่ได้ตรวจสอบ ไม่ได้มีการเก็บรักษา
ไว้ในที่ปลอดภัย จ านวน 4 หน่วยเบิกจ่าย

1. สพม.สมุทรปราการ
2. สพป.นราธิวาส เขต 2
3. สพม.กาญจนบุรี
4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
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สถานศึกษา
มีการรับเงินอะไรบ้าง



138

ประเภทของเงินที่สถานศึกษาได้รับ

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/24303 ลว. 8 ส.ค. 2515
เรื่อง การบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

คู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

ประเภทของเงินที่สถานศึกษาได้รับ
1. รายรับจากเงินงบประมาณ
2. รายรับจากเงินนอกงบประมาณ
3. รายรับจากเงินรายได้แผ่นดิน

ระเบยีบ สพฐ. 

การบรหิารจดัการรายได ้2549
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รายได้ของ สพฐ. ปี 2564
ในรายงานการเงินที่ สตง. ตรวจสอบแล้ว
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รายได้ ปี 2564 ที่แสดงในรายงานการเงินที่ สตง. ตรวจสอบแล้ว

รายการ จ านวนเงิน

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 439,851,061,528.69

รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 13,154,939,822.48

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,012,162,538.01

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 624,824,723.14

รายได้อื่น 673,449,369.50

รวมรายได้ 456,316,437,981.82
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รายการ จ านวนเงิน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,593,319,560.17

รายได้ค่าบริการศึกษา 380,904,666.25

รายได้ค่าเช่า 19,724,681.44

รายได้ค่าบริการอื่น 18,064,832.15

รายได้จากการขายสินค้า 148,798.00

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,012,162,538.01

รายได้ ปี 2564 ที่แสดงในรายงานการเงินที่ สตง. ตรวจสอบแล้ว
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รายการ จ านวนเงิน

รายได้อื่น

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 6,060,105.06

รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น 705,145.00

รายได้เงินนอกงบประมาณ 13,713,547.97

รายได้อื่น 653,435,109.97

รวมรายได้อื่น

รายได้ ปี 2564 ที่แสดงในรายงานการเงินที่ สตง. ตรวจสอบแล้ว
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รายได้ของ สพฐ. ปี 2565
ตามรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ
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รายได้ ปี 2565 ที่แสดงในรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ
รายการ จ านวนเงิน

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 445,206,471,463.34

รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 138,771,489.12

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,322,861,943.38

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 31,610,598.88

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 588,991,419.86

รายได้อื่น 800,954,166.94

รวมรายได้ 449,089,661,081.52
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รายได้ ปี 2565 ที่แสดงในรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ

รายการ จ านวนเงิน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,815,255,099.53

รายได้ค่าบริการการศึกษา 477,022,814.21

รายได้ค่าเช่า 12,241,981.16

รายได้บริการอื่น 18,086,793.48

รายได้จากการขายสินค้า 255,255.00

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,322,861,943.38
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รายได้ ปี 2565 ที่แสดงในรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ

รายการ จ านวนเงิน

รายได้อื่น

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 2,628,084.22

รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น 368,399.75

รายได้เงินนอกงบประมาณ 18,061,893.84

รายได้อื่น 779,893,835.23

รายการปรับเงินฝากคลัง 1,953.90

รวมรายได้อื่น 800,954,166.94
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แจ้งความนับแต่ทราบว่าหาย

ติดประกาศยกเลิกไว้ในที่พบเห็น
และตรวจสอบได้ง่าย

ท าหนังสือแจ้งเวียนยกเลิกให้ส่วนราชการทราบ
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1.ตู้เหล็ก
อันมั่นคง

2.ลูกกุญแจ
อย่างน้อย 2 ดอก

3.ลูกกุญแจ 2 ส ารับ
• กรรมการ 1 ส ารับ
• ฝากเก็บ 1 ส ารับ

5. ตั้งไว้ในที่ปลอดภัย
ในส านักงาน

4.ฝากเก็บในลักษณะหีบห่อ
✓ กรมธนารักษ์ 

(ส่วนกลาง)
✓ สถานที่ปลอดภัย 

(ส่วนภูมิภาค)
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กรรมการเก็บรักษาเงิน

• แต่งต้ังข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ/ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน

• กรณีกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
❑ แต่งตั้งกรรมการชั่วคราว
❑ มอบกุญแจ ตรวจนับตัวเงินและหลกัฐานแทน

ตัวเงินให้ถูกต้องตามรายงานเมื่อกุญแจหาย
หรือสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลงให้รีบรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อสัง่การโดยด่วน
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รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน
ให้ท าทุกวันที่มีการรับเงินสด/

เช็ค/เอกสารแทนตัวเงิน
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การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา

โรงเรียน/ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
วงเงินส ารองจ่าย ณ 

โรงเรียน/ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไม่เกินวันละ

วงเงินฝากธนาคาร

- โรงเรียนขนาดเลก็ที่มีนักเรยีนไม่เกิน 120 คน 20,000 บาท 30,000 บาท

- โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คนขึ้นไป 30,000 บาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท

- ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 100,000 บาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ส าหรับโรงเรยีนที่มีการจัดอาหารกลางวัน (ที่มิได้มาจากเงินงบประมาณ) ให้มีวงเงินส ารองจ่าย ณ 
โรงเรียนได้เพิ่มได้อีกไม่เกินวันละ 20,000.00 บาท

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/383 ลว. 30 ต.ค. 2549
เรื่อง การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา
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การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา
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การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา

บัญชีเงนิสดในมอื ผิดดุล
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การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา

บญัชีเงนิสดในมอื ไม่เคลื่อนไหว
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หมวด 8 การน าเงนิส่งคลงัและฝากคลงั
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ข้อ 101 เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ให้น าส่งหรือน าฝากคลังภายในก าหนดเวลา

(5) เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสด ให้น าฝากคลัง
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ส าหรับเงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย 
ให้น าฝากคลังภายใน 15 วันท าการนับแต่วันรับเงินจากคลัง
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การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ
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ค านิยาม

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับ

ดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีขึ้น  เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด า เนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
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วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives)
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึง

การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน 
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงาน
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วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)

การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ
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วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
(Compliance Objective)

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ข้อก าหนดอื่นของทางราชการ
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่
ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติ
ทั่วทั้งหน่วยงาน ประกอบด้วย ความซื่อตรงและ
จริยธรรม ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสม การสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากร ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามระบบการควบคุม
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ



2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เป็นประจ า เพื่อระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหาร
ควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภารกิจภายในที่ มี ผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ



3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของ
ฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติ
ทั่วทุกระดับของหน่วยงาน ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอน
การด า เนินงานต่างๆ รวมถึงการน า เทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินงาน
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ



4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐ ที่จะช่วยให้มี
การด าเนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนด เพื่อสนับสนุน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้ง
จากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึง
สารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด า เนินงานของ
หน่วยงาน การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความ
เข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุม
ภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ



5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผล
เป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อ
ฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ
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ก าหนดรหสัโดยแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการเงิน ด้านบญัชี
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การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐ

กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและจัดให้มีการควบคุมภายในให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการจัดระบบควบคุมภายในด้านการ
จ่ายเงินที่เหมาะสม กรมบัญชีกลางจึงได้จัดท าแนวทางการควบคุมภายในด้านการ
จ่ายเงิน โดยสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้
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การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐ

ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 540 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563
182

การควบคุมทั่วไป

การควบคุม
การจ่ายเงินสดหรือเช็ค

การควบคุมการจ่ายเงิน

การควบคุมการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น ระหว่างผู้จ่ายเงินกับผู้บันทึกรายการจ่ายเงินในสมุดบัญชี เป็น
ต้น  และต้องมีการควบคุมการใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตนและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบหรือ
การน าส่งข้อมูลเข้าระบบ เช่น การควบคุม Token Key เป็นต้น

มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติในการเขียนเช็คให้ชัดเจน เหมาะสม และต้องมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติกรณี
เช็คที่สั่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว แต่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน เกินก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันลงนามในเช็ค

ก าหนดแนวทางการควบคุมการมีบัตร การใช้บัตร และการเก็บรักษาบัตร โดยการควบคุมการมีบัตร 
ก าหนดให้ผู้ถือบัตรต้องมีหน้าที่รับผิดชอบส่งคืนบัตรทันที เมื่อพ้นจากหน้าที่ที่ต้องใช้บัตรอีกต่อไป และ
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าของผู้ถือบัตร ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามก ากับดูแลให้มีการส่งคืนบัตรโดยเร็ว 
มีการก าหนดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอบัตร

หน่วยงานต้องมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในระบบ เช่น ผู้ดูแลระบบ 
ผู้ท ารายการ ผู้อนุมัติรายการ เป็นต้น



การควบคมุ
ก าหนดตวับุคคลผูมี้สิทธิเข้าใช้งานระบบ “GFMIS” และ “KTB” โดยจดัท าค าสัง่มอบหมายหน้าท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรดักมุและให้ค านึงถึงหลกัการ
ควบคมุและตรวจสอบ 

ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีผูต้รวจสอบรายการรบั - จ่ายเงินประจ าวนั ดงัน้ี

⚫ GFMIS  ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินในแต่ละวนั (ว 483)
 ตรวจสอบการจ่ายเงินท่ีบนัทึกไว้ในระบบกบัหลกัฐานการจ่ายเงิน (ระเบียบเบิกเงินจากคลงัฯ ข้อ 43)

⚫ KTB  ตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้มี
สิทธิรบัเงินแต่ละรายการกบัรายงานการโอนเงินจากระบบ KTB และหลกัฐานการจ่ายเงินให้ถกูต้องตรงกนั (ว 140)
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หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว 140 ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563
เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการจา่ยเงนิ การรบัเงนิและการน าเงนิสง่คลงัหรอืฝากคลงัของ

สว่นราชการผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) 
** ข้อ 1.8 ก าหนดให้ทุกส้ินวนัท าการ ให้ส่วนราชการผูเ้บิกตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผา่น
ระบบ KTB Corporate Online เพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผูมี้สิทธิรบัเงินแต่ละรายการจาก 

 รายงานสรปุผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History)
รายการสรปุความเคล่ือนไหวทางบญัชี (e-Statement / Account Information) ท่ีเรียกจาก

ระบบ KTB Corporate Online
 ข้อมูลในทะเบียนคมุการโอนเงิน

“ให้ถกูต้องตรงกนั”

ระเบียบ ค าสัง่ ด้านการตรวจสอบการจ่ายเงินผา่นระบบ “ KTB”



ค าสั่งแต่งตัง้/มอบหมายการปฏิบัตงิาน
ค าสัง่ เรื่อง มอบหมายให้
ขา้ราชการ พนกังานราชการ 
และเจา้หน้าที ่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

ค าสัง่ เร่ือง มอบหมายผูมี้สิทธิ
เขา้ใชง้านระบบ GFMIS และหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานผา่นระบบ 
GFMIS

ค าสัง่ เร่ือง แต่งตัง้ผูป้ฏิบติัหน้าท่ี
ผา่นระบบ KTB Corporate Online

ค าสัง่ เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการ
เกบ็รกัษาเงนิ

ค าสัง่ เร่ือง แต่งตัง้ผูต้รวจสอบ
การรบั - จา่ยเงนิประจ าวนั

ค าสัง่ เรื่อง แต่งตัง้ผูต้รวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวบญัชเีงนิทดรองราชการ

185



ผลการตรวจสอบท่ีผา่นมา
สตง.ไมแ่สดงความเหน็ 
ตัง้แต่ปี 2562 – 2564

186

ส่วนที่ 3)
การเตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบ
จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ท ำไม สตง. จึงไม่แสดงควำมเห็น
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รายงานของผู้สอบบัญชี
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สตง.ไม่สามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของหน่วยงานได้ เนื่องจาก
เรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยส าคัญ สตง.ไม่สามารถ
หาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นต่อรายงานการเงิน และพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญต่อรายงานการเงิน

การไม่สามารถแสดงความเห็น 



มาตรา 70 พรบ.วินัยฯ 
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ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด

งบ สพฐ.65
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เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

รายการไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

- รายงานการเงินไม่ได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นของเงินนอก  
งบประมาณจากการด าเนินงานของโรงเรียนที่ไม่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 
ในก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประมาณ 30,000 โรงเรียน 
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เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ

- เงินรับฝากระยะสั้น จ านวน 5,690.63 ล้านบาท เป็นเงินรับฝาก   
อื่น จ านวน 4,656.82 ล้านบาท ในจ านวนนี้ได้รวมเงินรายได้ 
สถานศึกษาไว้ ซึ่งเงินรายได้ดังกล่าว หน่วยงานต้องบันทึกรับรู้
ในบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา และบัญชีรายได้ค่าบริการ  
การศึกษา 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของส านั ก งานการตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงาน
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอรายงานการเงิน
เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับ     
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท า
รายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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