


 
 

ค าน า 
 

เอกสารความรู้ฉบับที่ 2/2562 ชุดนี้ประกอบด้วยชุดความรู้ 
จ านวน 5 ตอน โดยฉบับนี้เป็นตอนที่ 2 ที่ได้รวบรวมจากค าบรรยาย  
การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหาร เทคนิคการท างาน และประเด็น
ส าคัญต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการศึกษาอบรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจ หน้าที่ พัฒนา
ศักยภาพการท างาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น โดยประกอบด้วยประสบการณ์ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

 นายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในหัวข้อ 
“บทบาทของผู้ ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ชายแดนกับ     
การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ” 

 ดร.ฤทัย หงส์สิริ ในหัวข้อ “ตุลาการศาลปกครอง” 
 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในหัวข้อ   
“ข้อพึงตระหนักในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน”  

ทั้งนี้เอกสารความรู้ฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้
ของสถาบันด ารงราชนุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
www.stabundamrong.go.th เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป 

 
   

 



สารบัญ 

 

ตอน 2 

บทบาทของผวจ.ในพืน้ท่ีชายแดนใต้กับการส่งเสริมความม่ันคงของชาติ 1 

กฎหมายปกครอง 12 

ข้อพงึตระหนักในการใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิ 36 



 
 

1 

 
 

 
 
โดย นายดนัย มู่สา 

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต(ิสมช.) 

 
 
 

 
 

โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดประเทศ 
เ พ่ือนบ้ าน  ควรศึ กษาเกี่ ย วกับน โยบาย
ต่างประเทศเพ่ือท าความเข้าใจ และคาดการณ์
พฤติกรรมการเมืองระหว่างประเทศจากตัวแปร
ทางภูมิศาสตร์ ภูมิภาค ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ประชากรศาสตร์  และทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งการน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ให้มองประเทศไทยแบบ SWOT รวมทั้ง Scenario Analysis  
เป็นกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณา
ถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากเหตุการณ์น าไปสู่การเสนอทางเลือกในการเผชิญกับ 
เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างครอบคลุม ท าให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น และ Future Analysis เป็นการมองอนาคตอย่าง
เป็นระบบที่จะคาดการณ์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมใน
ระยะยาว โดยให้พิจารณา ดังนี้ 
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 Inside - Out เป็นการรับฟังจากทุกภาค
ส่วน เพ่ือประเมินสถานการณ์ในภาพรวม ได้แก่ 
การมองยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลในประเทศไทย เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เป็นต้น รวมทั้งนโยบายของประเทศขนาด

ใหญ่หรือประเทศมหาอ านาจที่มีผลกระทบสถานการณ์โลก ภาควิชาการ    
ภาคประชาคม และภาคประชาชน/ประชาสังคม/เอกชน/NGOs โดยการ
ใช้สื่อที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 

 Outside – In เป็นแรงบีบจากนอกประเทศ 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์และปัญหาความมั่นคง
ในภาพรวมของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่จะมี
ผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศไทย 
ไ ด้ แ ก่  ปั ญ ห า  EUROPE/REFUGEE,  ISRAEL/ 
PALESTINE,  ISIS/IRAQ (SYRIA),  USA.-MAXICO/ILLEGAL IMMIGRATION 
DISASTER,  SRI LANKA, ROHINGYA/ MYANMAR,  MINDANAO, 
NORTH KOREA, SPRATLY และ INDONESIA/ DISASTER เป็นต้น  

 ประเทศไทย ประสบปัญหาด้านจังหวัด
ชายแดนใต้  ปัญหาโร ฮิงยา/ อุยกูร์  ของ
ประเทศเมียร์ม่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อจังหวัด
ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี 
ปัญหาผลประโยชน์ทางทะเล/IUU ปัญหาภัย
พิบั ติ ต่ า งๆ  และปัญหาความแตกแยก
ภายในประเทศ  
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 ความเป็นจริงของสถานการณ์ในพื้นที่ โดยพิจารณาสถานการณ์

และปัญหาในพ้ืนที่ ได้แก่ ความยากจนและความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้งใน
สังคม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี อาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย NGO  
และอุตสาหกรรม NGO,IGO ในพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับงานของรัฐ ความเสี่ยง
ต่อการก่อการร้าย หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
มลพิษ ความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง ความเสี่ยงภัยจากการสู้รบ 
ความมั่นคงชายแดน ภัยไซเบอร์ โรคอุบัติใหม่  สังคมผู้สูงอายุ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ ยาเสพติด 

โดยการน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เป็นหลักในการปรับแผนงาน/โครงการระดับกระทรวงให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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3.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความม่ันคง กลไกการขับเคลื่อนคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยมีเปูาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ซึ่งมี 5 ประเด็น 
ได้แก่ การรักษาความสงบภายใน การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช้ภาครัฐ และการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

 

3.2 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ
ของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. 2560 
– 2564 ประเด็นส าคัญของยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ความไว้วางใจ ไม่แทรกแซงกิจการ
ภายใน ส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ตรวจคนเข้าเมือง/ศุลกากร 

ความเข้มแข็งชุมชน อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ น าแรงงานเข้าไทย 
พัฒนากลไก แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

3.3  แผนบริหารจัดการชายแดน
ด้านความม่ันคง (พ.ศ. 2559 – 2564) 
ผ่าน ครม. มีมติ เมื่อ 31 พฤษภาคม 
2559 โดยมี เปูาหมายขอบเขตพ้ืนที่
ด าเนินการครอบคลุม ๓๑ จังหวัดทางบก 
และ ๒๓ จังหวัดทางทะเล  
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 3.4 แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพความม่ันคงของชาติทางทะเล 
การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จาก
ทะเล การสร้างความสงบเรียบร้อย
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล 
การสร้างสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้และความ
ตระหนักรู้ ความส าคัญของทะเล การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ โดยบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
บริหารจัดการทางทะเล ได้แก่ 

- ประธานกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด 
- ประธานกรรมการประมงจังหวัด 
- ผู้อ านวยการจังหวัด (ประกาศเขตภัยพิบัติ) 
- ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเลจังหวัด (อนาคต) 
- ประธานอนุกรรมการก าหนดและปรับปรุงเขตปกครองของ

จังหวัดทางทะเล ระดับจังหวัด 
3.5 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. 2560-2564) 

ต้องมีการประเมินสถานการณ์ ปัญหา 
ผลกระทบ และแนวโน้มของภัยคุกคาม ใน
ด้านคน ลัทธิความเชื่อ อาวุธ สิ่งของ วัสดุ 
ทุน ชายแดน พรมแดน และการรักษา
ความปลอดภัย โดยต้องมกีารเตรียมพร้อม
ด้วยการผนึกก าลังทุกภาคส่วน ในการปูองกัน การสร้างภูมิคุ้มกัน การตอบโต้ 
และการฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 3.6 ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

(พ.ศ. 2560 – 2564) เปูาหมายในด้านความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมรับมือ 
Cyber โดยการพัฒนาขีดความสามารถภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ       
ในประเทศ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจน
รองรับสังคมดิจิทัล การพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและ
อาเซียน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้  ถึงความส าคัญของ   
ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ การปกปูอง/ปูองกันภัยคุกคาม สงคราม 
และเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการ   
ความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนา 
การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพ่ือความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและปูองกันอาชญากรรม      
ไซเบอร์ การส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
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3.7 ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
(พ.ศ. 2558 – 2564) การมีกฎเกณฑ์
และค่านิยมร่วมกัน การส่งเสริมความ
สงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาความมั่นคง และการมีพลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก โดยพิจารณา
จากกรอบคิด  Connectivity National 

Interest การใช้เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไปสู่การด าเนินการ ส่งเสริม
ศักยภาพภายใน ร่วมมือกับประเทศสมาชิก ASEAN รับมือกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ และผลกระทบ
ทางด้านลบต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาสาธารณสุข   
ซึ่งเป็นภัยด้านความม่ันคงนอกรูปแบบ (nontraditional security issues) 

 
 

 
4.1 น านโยบายยุทธศาสตร์ และแผนความม่ันคงไปปฏิบัติ 
4.2 สร้างสมดุลงานพัฒนากับงานความมั่นคง 
4.3 พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.4 ท างานร่วมกับประเทศรอบบ้าน (เอกอัครราชทูต ผู้ช่วยทูต และ

กลไกต่างๆ) 
4.5 แก้ไขปัญหาเฉพาะ 

-เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-จังหวัดชายแดน 
-จังหวัดชายแดนใต้ 
-ทะเล 
-ไซเบอร์ (Cyber) 
ฯลฯ 
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ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 โลกอยู่ในยุค 
Analog  ในปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา 
โลกอยู่ ในยุค DIGITAL จนถึงปัจจุบัน 
เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นับตั้งแต่วันที่    
1 มกราคม ค.ศ. 2001 จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ค.ศ. 2100 โดยมีเรื่องส าคัญ 

คือ VISION ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ UNESCO ได้แก่ Learning 
Scorecard  หรือ สมดุลยภาพแห่งการเรียนรู้  ในหนังสือ Learning :  
The Treasure Within ของ UNESCO กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเนื้อหา
ในหนังสือเล่นนี้ เนื้อหาหลักได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่นับเป็นขุมทรัพย์ภายใน
ของมนุษย์ ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 

: เป็นการเรียนรู้
ที่ลึกซึ้งกว่าการได้มาซึ่งความรู้ การแสวงหาและ
การใช้ความรู้ เป็นการพัฒนาความจ า จินตนการ 
การให้เหตุผล รวมทั้ง ความสามารถในการคิด

อย่างไตร่ตรองและลึกซึ้ง อยู่บนหลักเหตุและผล รวมทั้งการใช้ปัญญา    
ในการแกป้ัญหาต่างๆ เป็นกระบวนการของการค้นพบ 

 : เป็นการเรียนรู้ 
และน าไปทดลองปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการฝึก
แค่ทักษะอย่างเดียว เป็นการพัฒนา
สมรรถนะ ซึ่งเป็นกลุ่มของ  Knowlede 
skill และ adtitude ต่างๆ ที่สามารถน าไปสร้าง นวัตกรรม และสร้างผลงาน 
พร้อมที่จะเสี่ยงและกล้าแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ได้ 
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: 
เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่การท าความ
เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน เรียนรู้ที่จะให้
คุณค่าของความแตกต่างทางความคิดและ
ความเป็นตัวตนของแต่ละคน เรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน พ่ึงพากัน 

เคารพถึงคุณค่าและวัฒนธรรมของแต่ละคน และมุ่งเน้นที่การท าความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

 : เป็นการเรียนรู้
ที่จะเป็นคนเต็มคน หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า เป็นการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ 
มิต ิเป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการขัดเกลาจาก
กระบวนการ การได้มาซึ่งความรู้ การฝึกทักษะและการตระหนักถึงคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ 

รวมเป็นค าขวัญ คือ “ ” 
ครบวงจร                      
ทุกคนต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยการ SELF RENEWAL : 

PERSONAL CHECKLIST 
• Fluent in Two Languages 
• Reads One Book a Month 
• Reads Four Daily Newspapers 
• Reads 30 Magazines 
• Attends One Course Per Quarter 
• Out of Office > 50 % 
• Computer Literate 
• Multidisciplinary Knowledge 
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 ดังนี้ 
Just for today, I will not be angry. 

Just for today, I will not worry. 

Just for today, I will do my work honesty. 

Just for today, I will be kind to my neighbor and 

every living thing. 

Just for today, I will give thanks for my many 

blessings. 

ความหมายโดยรวมคือ การท าสิ่งที่ไม่ดีให้น้อยลง ชีวิตจะมี

ความสุขมากขึ้น เช่น โกรธให้น้อยลง 

เดินต่อการศึกษาและงานของท่าน 
“อย่างม่ันใจและเข้มแข็ง” 

 
 

“นกไม่กลัวกิ่งไม้หัก เพราะมั่นใจในปีกของตนเอง” 
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1. พ.ร.บ. วธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
2. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
3. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีค าสั่ง
ทางปกครองหรือกฎ และรวม ถึงการด าเนินการใดๆ  ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

กฎหมายปกครอง 



 
 

13 

1. ความรับผิดทางแพ่ง (ชดใช้ค่าเสียหาย) 
2. ความรับผิดทางอาญา (จ าคุก/ปรับ) 
3. ความรับผิดทางวินัย (ภาคทัณฑ์ ตัดหรือลดขั้นเงินเดือน ปลดออก 

ไล่ออก) 

มาตรา 197 วรรคหนึ่ง 
ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณา

พิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้
อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ
เนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
3. คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เนื่องจากการจัดการการเลือกตั้ง
เป็นการใช้อ านาจรัฐเพ่ือจัดให้มีการ
เลื อกตั้ ง ผู้ แทนของปวงชน เข้ า ไป
ปกครองประเทศ ดังนั้น หากมีปัญหา

เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ 
กกต. ก็ย่อมอยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรฝ่ายตุลาการ รวมทั้งกรณ ี
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ที่มีการกล่าวอ้างว่าการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญของ กกต. เป็นที่ยุติ ซึ่งมี
ความหมายเพียงเป็นการยุติโดยองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามที่ 
กกต. วินิจฉัยเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ยุติโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบ
โดยองค์กรตุลาการ ทั้งนี้ เพราะ กกต. ไม่ได้เป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญ
มอบหมายให้ใช้อ านาจตุลาการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

 
มาตรา 91 
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดที่
เกี่ยวข้องกัน ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน
และค าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน เพ่ือให้อัยการสูงสุด   
ยื่นฟูองคดีต่อไป 

2. ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน
และค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
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มาตรา 98 วรรคหนึ่ง  
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ตามมาตรา 91 แล้วให้ “ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐาน
ความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอีก” โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า
ส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทาง
วินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น แล้วแต่กรณี 

มาตรา 98 วรรคสาม  
การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชา สั่งลงโทษ  

ผู้ถูกกล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

มาตรา 100 วรรคหนึ่ง  
ผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนินการตามมาตรา 98 โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น 

มาตรา 101 วรรคหนึ่ง 
ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา 98 ที่มีสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง     

จะฟูองคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้อง
อุทธรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของผู้ถูกลงโทษนั้น หรือจะด าเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการก าหนดโทษ
ของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้ 
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มาตรา 116 
เมื่ อ  ก .พ .ค .  พิจารณาวินิ จฉั ย

อุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 ด าเนินการให้
เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ ก.พ.ค. มีค าวินิจฉัย 

 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.  
ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือ
ถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งใช้
บังคับในขณะเกิดเหตุ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เห็นได้ว่า ข้อกล่าวหาที่อยู่ใน
อ านาจไต่สวนและพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายถึงเฉพาะ   
ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบ
และโทษเกี่ยวกับความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้  ดังนั้น ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
และความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา 
ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย ดังนั้น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอ านาจหน้าที่ในการ  ไต่สวนข้อเท็จจริงและ   
ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟูองคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
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มาตรา 4 
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด  
ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็น
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

มาตรา 101 วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษน าคดีไปฟูองต่อศาลปกครองโดยมิได้ฟูอง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ศาลปกครองแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 
และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่กรณี ในคดีด้วยได้ 

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง 
การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้
บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระ
หรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบ
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 
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ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 (นายก อบต.) 
โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟูองคดีที่ 2 
(คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด) ก็อาจปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว โดยมีค าสั่งลงโทษผู้ฟูองคดี 

ทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมาย
ทั่วไปและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยการด าเนินการให้มีการเพิกถอน
ค าสั่งที่ให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้
การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันออกค าสั่งดังกล่าวเสียก่อน ซ่ึงเมื่อได้
ด าเนินการดังกล่าวแล้วในสายตาของกฎหมายย่อมถือได้ว่าผู้ฟูองคดีไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยส าหรับการกระท าความผิดในกรณีเรื่องเดียวกันนี้มาก่อน 

มาตรา 40 วรรคหนึ่ง 
ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุกรณีที่

อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลา
ส าหรับการอุทธรณ์ หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติ

สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ 
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความถึงการออกกฎ 
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ค าสั่งทางปกครอง 
1. เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจ(ฝุายเดียว)ตามกฎหมาย 
2. เป็นการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ทางปกครอง 
3. สร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ 
4. ผลบังคับแก่บุคคลหรือกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราย  

 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 จะขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟูองคดีหรือไม่ 

ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ตามสัญญาจ้าง ตลอดจนกรณีที่ผู้ถูกฟูอง
คดีที่ 2 มีค าสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดีถือเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง
เท่านั้น มิใช่ค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามความเข้าใจของผู้ฟูองคดีแต่อย่างใด 
ศาลจึงไม่อาจก้าวล่วงออกค าบังคับตามค าขอที่หนึ่งให้แก่ผู้ฟูองคดีได้ตาม
มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 
มาตรา 9 

1. การออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าฝุายเดียว 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

2. ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
3. ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน  
4. สัญญาทางปกครอง 
5. คดีที่กฎหมายบังคับให้ฟูองศาลเพ่ือบังคับ

บุคคลให้กระท า 
6. คดีอ่ืนที่กฎหมายก าหนด 
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มาตรา 72 อ านาจก าหนดค าบังคับของศาล  
1. ให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามกระท า 
2. ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลก าหนด  
3. ให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน กระท าหรืองดเว้นกระท า 
4. ให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 
5. ให้กระท าหรือละเว้นกระท าให้เป็นไปตามกฎหมาย 

มาตรา 49 – 52 ระยะเวลาฟ้องคดี 
1. ฟูองภายใน 90 วันนับแต่วันรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองคดี 
2. คดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน ฟูองภายใน 1 ปีนับแต่รู้หรือควรรู้เหตุ 
แต่คดีสัญญา ฟูองภายใน 5 ปีนับแต่รู้หรือควรรู้เหตุ ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปี  
นับแต่มีเหตุแห่งการฟูองคด ี
3. เมื่อใดก็ได้ กรณีประโยชน์สาธารณะหรือสถานะบุคคล    

การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ยึดหลักประกันซอง
ของผู้ ฟูองคดีและมีหนังสือเรียกให้ธนาคารใน
ฐานะผู้ค้ าประกัน ช าระเงินตามสัญญาค้ าประกัน 
(หลักประกันซอง)  มิใช่การใช้อ านาจตาม
กฎหมายของหน่ วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  แต่เป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดี     
ทั้งสองใช้สิทธิตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ

และการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฟูองคดีท าไว้กับ 
ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง เป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญา 
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ค าสั่งที่มีต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
1. ค าสั่งที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ลงโทษทางวินัย 
2. ค าสั่งที่เก่ียวกับสวัสดิการต่าง ๆ  
3. ค าสั่งอ่ืน ๆ  

ค าสั่งที่มีต่อประชาชน 
1. ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต 
2. ค าสั่งเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ  
3. ค าสั่งให้กระท าหรืองดเว้นกระท า 
4. ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง 

ค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
1. การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้
ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากต าแหน่ง หรือการลงโทษทางวินัย 
2. ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง 

 มาตรา 12 การเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดทางละเมิด 
ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหาย
ตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ต้องใช้    
ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้
กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 

ประกอบกับมาตรา 8  ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอ านาจออกค าสั่ง
เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด 
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การด าเนินการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างของทางราชการ เช่น  

1. สั่งรับหรือไม่รับค าเสนอขายหรือรับจ้าง 
2. อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
3. สั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอ 
4. สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

* ผู้ฟูองคดีเป็นนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 สังกัด อบจ.เชียงราย 
ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริตในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

* คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเห็นว่า ผู้ฟูองคดีกระท า
ผิดจริง ควรลงโทษ ปลดออกจากราชการ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการ 
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 

คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ก.จ.จ.)  

นายก อบจ.  มีค าสั่งปลดออกจากราชการ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

ก.จ.จ. 
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* คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออก
จากราชการซึ่งมีนาย ศ. ในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  
มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัย จึงเสนอ
ความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ก.จ.จ.
เชียงราย) 

* ก.จ.จ.เชียงราย ซึ่งมีนาย ศ. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน  มีมติให้ปลด     
ผู้ฟูองคดีออกจากราชการ  

* นายก อบจ. มีค าสั่งปลดผู้ฟูองคดีออกจากราชการตามมติ ก.จ.จ. 
เชียงราย 

* ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการต่อ ก.จ.จ. เชียงราย 
* คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์มีมติให้ยกอุทธรณ์ 

และเสนอความเห็นต่อ ก.จ.จ. เชียงราย 
* ก.จ.จ.เชียงราย ซึ่งมีนาย ศ. ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 

ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีมติยกอุทธรณ์ 
* ผู้ฟูองคดีจึงฟูองเพิกถอนค าสั่งปลดออกจากราชการที่ศาลปกครอง 
 

วรรคสี่  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย 

ก าหนดใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้
ออกจากราชการ ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
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 หลักเกณฑ์ตามข้อ 68 วรรคสี่ 
ของประกาศ มีเจตนารมณ์ที่จะให้การ
พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย 
ที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการทั้งสามชุด
ดังกล่าวซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญในการออกค าสั่งทางปกครอง
ที่มีผลกระทบกระเทือนอย่างมาก ต่อสิทธิ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้มีการด าเนินการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์

ยุติธรรม และปราศจากความคลางแคลงใจต่อกรรมการแต่ละคน ในเรื่อง
ความเป็นกลาง รวมทั้งเพ่ือให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันระหว่าง
คณะกรรมการทั้งสามชุด  

การท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมของนาย ศ. ทั้งในคณะอนุกรรมการ
และใน ก.จ.จ. เชียงราย ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือในฐานะผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้ถูกฟูองคดีที่ 3 ก็ตาม แต่เนื่องจาก  
เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาเรื่องของผู้ฟูองคดีโดยบุคคลคนเดียวกัน
ในคณะกรรมการทั้งสองชุด จึงเป็นกรณีที่มีเหตุแห่งความไม่เป็นกลาง
ในทางรูปแบบหรือโดยสภาพภายนอกของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาทางปกครองและไม่ชอบตามข้อ 68 วรรคสี่ ของ
ประกาศคณะกรรมการกลาง 
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มาตรา 13 เจ้าหน้าที่จะพิจารณาทางปกครองไม่ได้   
1. เป็นคู่กรณีเอง 
2. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
3. เป็นญาติของคู่กรณี 
4. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม 
หรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของ
คู่กรณี 
5. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
6. กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

คู่กรณี 
1. ผู้ยื่นค าขอ 
2. ผู้คัดค้านค าขอ 
3. ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่ง 
4. ผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิจะถูก
กระทบจากผลของค าสั่ง 

มาตรา 16 
ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับ

เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง 
ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
ไม่ได ้ 
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ผู้ฟูองคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ต่อคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) 
อ.ก.ค. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ซึ่งกระท าการแทน ก.ค. 
และมีนาย ป. ในฐานะอนุกรรมการโดย
ต าแหน่งได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟูองคดี
และที่ประชุมได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของ    

ผู้ฟูองคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่นาย ป. ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยในเรื่อง
การด าเนินการทางวินัยผู้ฟูองคดีมาก่อนแล้ว และต่อมาได้ เป็นเจ้าหน้าที่  
ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องเดิมอีก การพิจารณาใช้ดุลพินิจของ
นาย ป. จึงอาจมีความโน้มเอียงไปตามความเห็นเดิมที่ตนได้เคย
พิจารณาวินิจฉัยไปแล้วเมื่อครั้งที่เป็นประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อันถือได้ว่ามีสภาพ
ร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง แม้จะไม่มีผู้ใด
คัดค้านแต่นาย ป. ย่อมเห็นได้เองอยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว นาย ป. จึงสมควรหยุดพิจารณาเรื่องนั้น และควรจะให้เจ้าหน้าที่
อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ตามมาตรา 16 วรรคสอง (1) ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญกรณีย่อมเห็นได้ว่ามติดังกล่าวบกพร่อง     
ในสาระส าคัญอันเป็นเหตุให้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

มาตรา 18 
บทบัญญัติมาตรา 13 ถึงมาตรา 16 ไม่ให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มี
เจ้าหน้าที่อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้  
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√ เดิมผู้ฟูองคดีเป็นข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ต่อมาถูกผู้ว่าราชการจังหวัดออกค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจาก
ถูกกล่าวหาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีจงใจจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกันตน
และผู้มีสิทธิไม่ครบถ้วนและน าเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

√ ผู้ฟูองคดีอุทธรณ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
√ ผู้ฟูองคดีจึงน าคดีมาฟูองต่อศาล ขอให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษและ

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์   

 เมื่อค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยร้ายแรงผู้ ฟูองคดี  มีนาง ส. และ
นางสาว พ. เป็นกรรมการ ทั้งที่บุคคลทั้งสอง
เคยเป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้น
สอบข้อเท็จจริงมาก่อน และผู้ฟูองคดีได้มี
หนังสือคัดค้านการแต่งตั้งบุคคลทั้งสองแล้ว 
เมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้งสองมีส่วนมาตั้งแต่ต้น
ในการวางแผนเพ่ือหาพยานหลักฐาน จึงถือได้ว่า
กรรมการสองคนมีส่วนได้เสียโดยตรง และมีสภาพร้ายแรงตาม ม. 16 
รวมทั้งถือได้ว่าเป็นกรณีขาดความเป็นกลาง ตาม ม. 13 แห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ คกก. สอบสวนทางวินัยซึ่งมี
จ านวน 4 คน แต่มี คกก. ที่มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอยู่ด้วยถึง  2 คน  
ย่อมเป็นที่คาดเดาได้ว่าผลการสอบสวนทางวินัยจะไม่แตกต่างไปจาก  
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟูองคดี
ออกจากราชการและค าวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน 
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มาตรา 30 วรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่

ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

มาตรา 102 การด าเนินการทางวินัย 
การด าเนินการทางวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม

โดยไม่ชักช้า 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง กรณีกล่าวหาว่าท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ให้ด าเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร 

  
มาตรา 98 วรรคหนึ่ง 
 การด าเนินการทางวินัยแก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน    
เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริง
และความยุติธรรมโดยมิชักช้า และใน

การสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
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มาตรา 92 
ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏว่ากรณี

มีมูล ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟัง
ค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

* ข้าราชการสังกัดกรมการค้าต่างประเทศยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ครบจ านวน โดยไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระในส่วน
ของดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ 

* กรมการค้าต่างประเทศจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าการกระท า
ดังกล่าวไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  จึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
และรายงานกระทรวงการคลัง 

* กระทรวงการคลังเห็นว่า หลังจากที่นาย น. โอนไปรับราชการที่อ่ืน 
ยังคงมีเวลาเหลือที่จะยื่นค าขอรับช าระหนี้เพ่ิมเติมอีก 23 วัน แต่ผู้ฟูองคดี
ซึ่งเป็นผู้บังคับ บัญชาชั้นต้นของนาย น. ก็มิได้ด าเนินการหรือมอบหมาย
ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดยื่นค าขอรับช าระหนี้เพ่ิมเติม จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
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ข้อ 15 
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ต้ อ ง ใ ห้ โ อ ก า ส แ ก่

เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของ
ตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 

ศาลปกครอ งสู ง สุ ด เห็ น ว่ า  ก า รที่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด แจ้งให้หัวหน้ากลุ่ม
งานนิติการชี้แจงข้อเท็จจริง    ในประเด็นที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 2 สอบถาม
เพ่ิมเติม และผู้ฟูองคดีชี้แจงเพ่ิมเติมในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กรณี
ดังกล่าวมิใช่การแจ้งให้ผู้ ฟูองคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานอย่าง เพียงพอ ตามนัยข้อ 15 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ดังนั้น ค าสั่งของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ที่ให้  ผู้ฟูองคดีชดใช้เงิน
จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ขอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระท าโดยไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น 

ข้อ 18 วรรคสาม 
ในกรณีที่ปรากฏตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่ามีผู้ใดต้อง 

รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นหรือต่างไปจากส านวนที่ผู้แต่งตั้งส่งให้
ตรวจสอบ หากยังไม่เคยมีการสอบผู้นั้นในฐานะผู้ต้องรับผิดมาก่อน ให้ผู้
แต่งตั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการท าการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดผู้นั้น
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ถ้าผลของค าวินิจฉัยของผู้แต่งตั้งตรงกับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ผู้นั้นรับผิดแล้ว
รายงานกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ถ้าผลของค าวินิจฉัยของผู้แต่งตั้ง   
ต่างไปจากความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งรายงานกระทรวง 
การคลังพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง 
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• ผู้ฟูองคดีย้ายมาด ารงต าแหน่งปลัด อบต. เมื่อ 1 ก.ค. 2545   

และได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเม่ือ 2 ก.ค. 2545   
•  ผู้ฟูองคดีได้เรียกตรวจสอบสมุดบัญชีเงินสด และสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร พบว่ามีการรวมตัวเลขผิด ลงตัวเลขคลาดเคลื่อน และนาง จ.
หัวหน้าส่วนการคลัง อ้างเหตุหลบเลี่ยงไม่น าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาให้
ตรวจสอบ 

• ต่อมา 23 ก.ย. 2545 ผู้ฟูองคดีตรวจสอบกับธนาคารพบว่าเงิน  
ในบัญชีธนาคารของ อบต. ไม่สอดคล้องกับที่ได้รับรายงานจากนาง จ. และ
ยังตรวจสอบพบอีกว่าได้มีการเบิกจ่ายเช็คโดยปลอมลายมือชื่อของผู้ฟูองคดี
และประธานกรรมการ บริหารฯ และไม่มีการลงรายการเบิกจ่าย ผู้ฟูองคดี
จึงไดร้ายงานให้ประธานกรรมการบริหารฯทราบ 

• อบต. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด ซึ่งเห็นว่าในระหว่างที่ผู้ฟูองคดีด ารงต าแหน่งปลัด อบต. ผู้ฟูองคดี
ละเลยปล่อยให้มีการลงรายการเท็จในสมุดเงินคงเหลือประจ าวันและละเว้น
ไม่ท าบัญชีเงินคงเหลือประจ าวัน จึงมีค าสั่งเรียกให้ ผู้ฟูองคดีชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามความรับผิดระดับ ที่ 2 โดยให้ชดใช้ในอัตราร้อยละ 81   

• ผู้ฟูองคดีได้อุทธรณ์ค าสั่ง 
• ต่อมาผู้ว่าฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีมติไม่เห็นด้วย

กับ อบต. โดยเห็นว่าผู้ฟูองคดีมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผู้ตรวจ
พบการกระท าความผิด สมควรก าหนดความรับผิดของผู้ฟูองคดีในระดับที่ 3 
ต้องรับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ 65 อบต.จึงมีค าสั่งให้ชดใช้ตามจ านวนเงิน
ดังกล่าว ผู้ฟูองคดีน าคดีมาฟูองขอให้เพิกถอนค าสั่ง 

 



 
 

32 

ศาลเห็นว่า นาง จ. ได้อาศัยต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังยักยอกเงิน 
อบต. ไป โดยด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2545 เมื่อผู้ฟูอง
คดีย้ายเข้ามาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ
สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของ อบต. ที่ต้องตรวจเป็นรายเดือนทุกเดือน จนพบ
ความผิดปกติและน าไปสู่การตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงฟังได้ว่า 
อบต. เสียหายอันเกิดจากการทุจริตของหัวหน้าส่วนการคลัง มิได้เกิดจาก 
ผู้ฟูองคดี ฟังไม่ได้ว่าผู้ฟูองคดีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ก่อให้เกิดการทุจริต อบต. จึงไม่มีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้ผู้ฟูองคดีซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ช าระเงินได้ 

มาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

เพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่
ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้        
ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
อย่างร้ายแรง  

• ฟูองว่า  เดิมผู้ฟูองคดีทั้งแปดร้อย
หกสิบหกคนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดใน
ราชอาณาจักรไทย ได้ยื่นค าร้องขอแก้ไข
สัญชาติเป็นสัญชาติไทย และขอเพ่ิมชื่อลง
ในทะเบียนบ้าน และได้รับอนุมัติแล้ว 
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• ต่อมา ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ว่ามีการทุจริตในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนที่อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่จึงได้รายงานให้กรมการปกครองในฐานะส านักงานทะเบียนกลาง
ทราบ และตรวจสอบในทางลับ พบว่ามีการกระท าผิดตามที่ได้ร้องเรียนจริง 
กรมจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งนายอ าเภอเพ่ือสั่ง
จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลทั้ง 1,243 คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟูองคดีออกจาก
ทะเบียน โดยใช้อ านาจตาม ม.10 แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ประกอบกับ
ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร 

• ต่อมานายอ าเภอได้มีประกาศยกเลิก เพิกถอนรายการบุคคล  
และจ าหน่ายรายการบุคคลของผู้ฟูองคดีออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียน
และบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ส่งบัตรประจ าตัวประชาชน และเอกสาร
ทางทะเบียนคืนส านักทะเบียนอ าเภอแม่อาย  

 
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่

ยุติแล้วว่านายอ าเภอมิได้แจ้งให้  
ผู้ฟูองคดีทั้งหมดซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากประกาศดังกล่าว 
ได้ทราบว่าจะต้องถูกเพิกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนบ้าน  จะต้อง

เปลี่ยนสถานะจากสัญชาติไทยไปเป็นชนกลุ่มน้อย ท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่มี
โอกาสได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆ โดยอ้างเหตุผลเพียงว่า 
การด าเนินการดังกล่าวมิใช่การเพิกถอนรายการสัญชาติของผู้ฟูองคดี     
จึงมิได้เป็นการด าเนินการที่กระทบสิทธิของผู้ฟูองคดี  จึงไม่จ าต้องเรียก    
ผู้ฟูองคดีกับพวกมาชี้แจง 
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มาตรา 49 วรรคหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าสั่งทาง

ปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไม่ว่า
จะพ้นขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ 

  
มาตรา 157 
ผู้ ใ ด เป็ น เ จ้ าพนั กงาน

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบ  เ พ่ือให้ เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริต ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

องค์ประกอบความผิด 
1. เป็นเจ้าพนักงาน  
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
3. โดยเจตนา 
4. โดยทุจริตหรือเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

ข้อยกเว้นตามมาตรา 30 วรรคสอง 
1. เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
2. ท าให้ระยะเวลาในการท าค าสั่งล่าช้าออกไป 
3. เป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีให้ไว้ 
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4. เห็นชัดว่าการให้โอกาสไม่อาจกระท าได้ 
5. เป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
6. กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  แต่ห้ามไม่ให้โอกาส ถ้าก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์
สาธารณะ 

ข้อยกเว้นตาม ม.30 วรรคสอง (6) 
1. การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้

ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากต าแหน่ง 
2. การแจ้งผลการสอบหรือวัดผลความสามารถของบุคคล 
3. การไม่ออกหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ 
4. การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางคนต่างด้าว 
5. การไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตท างานคนต่างด้าว 
6. การสั่งให้เนรเทศ 

มาตรา 37 การให้เหตุผลในค าสั่งทางปกครอง  
ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผล และอย่างน้อยต้องมี 
1. ข้อเท็จจริง 
2. ข้อกฎหมาย 
3. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน 

 ข้อยกเว้น  
1. กรณีมีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น 
2. กรณีท่ีเหตุผลเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว  
3. กรณีท่ีเป็นความลับ 
4. กรณีเร่งด่วน 
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1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

 

มาตรา 27 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
1. วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
2 .  ก าหนดหลั ก เ กณฑ์ ม าตรฐ าน

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
3. ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไป

ตาม 1. และ 2. และตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ   
ในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

5. สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ 

6. หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น 
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มาตรา 30 หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามมาตรา 27 (2) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
1. วิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน 
2. ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน 
3. ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน 
4. วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ 
5. วิธีการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา        

แก่หน่วยรับตรวจ 
6. วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง 
7. วิธีการรายงาน การแจ้ง และการเผยแพร่ผลการตรวจ 
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มาตรา 53 ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบาย
การตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่คณะกรรมการก าหนด และตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

2. ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  

3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 1. และ 2.  
4. ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม 3.  

มาตรา 54  
1 .  ก าหนดแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี เพ่ือให้ส านักงานถือปฏิบัติ และ
เสนอคณะกรรมการ เพ่ือทราบ  

2. ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ และแสดงความเห็น
ว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริง
หรือไม ่ 

3. ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าปีและแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามกฎหมายและ ตามความเป็นจริงหรือไม่  
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4. แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจ เพ่ือให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ  

5. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเท่าที่ไม่ขัดกับ
ระเบียบหรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ  

6. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ 
เพ่ือช่วย การปฏิบัติงานของส านักงาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

7. จัดจ้างและก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

8. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม 2. 3. และ 4. และมาตรา 7 
วรรคสาม รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 
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มาตรา 85 
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  มีข้อบกพร่องเนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้ง
ข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
และควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟัง   
ค าชี้แจงและเหตุผล หรือความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ
ที่ไม่เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือ
หน่วยรับตรวจ หรือด าเนินการทางวินัยแล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจ
ด าเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ  

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับค าชี้แจงของหน่วยรับตรวจ
ปรากฏว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผน 
การปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือการปฏิบัติตาม 
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จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ
ที่จะเสนอแนะต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ    
ให้เหมาะสมต่อไป ในกรณีเช่นนั้น การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ       
ที่บกพร่องให้เป็นอันพับไป เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต 
 

 
มาตรา 86  
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้

หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา ให้ผู้ว่าการมีหนังสือ
แจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ไปยังหน่วยรับตรวจเพ่ือด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผล หรือ
แจ้งผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลา
ที่ผู้ว่าการก าหนด  

ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ 
หรือเห็นว่าการด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ด าเนินการ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่ง
กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ 
หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป 
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ในกรณีที่ ผู้ ว่ าการมีหลั กฐาน อันน่ า เชื่ อว่ าหน่ วยรับตรวจมี
ข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด     
ผู้ว่าการมีอ านาจขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมที่ได้มาจาก     
ผู้เสียภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด โดยต้องระบุ
หลักฐานให้หน่วยรับตรวจทราบตามสมควร และให้ถือว่าการที่หน่วยรับ
ตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าการเป็นการกระท าที่ชอบด้วย
กฎหมาย  

อ านาจในการขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคสาม     
ถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ผู้ว่าการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าการ
กระท าการแทนก็ได้ แต่จะมอบให้เจ้าหน้าที่อ่ืนมิได้  

ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามต้อง  
ไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อ านาจประเมินแทนหน่วยรับตรวจ หรือเป็นการวินิจฉัย
การประเมินของผู้มีอ านาจประเมิน  
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มาตรา 87  
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และ

อ านาจบริหารจัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน ละเว้น
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้ง 
ไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง โดยให้
หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ผู้ว่าการก าหนด  

ในกรณีท่ีหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการ
แจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับ
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป หรือในกรณีที่มี
กฎหมายก าหนดให้ผู้ว่าการมีอ านาจด าเนินการอย่างใดต่อไป ก็ให้ผู้ว่าการ
ด าเนินการไปตามนั้น 
 



 
 

45 

 
มาตรา 88  
ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท า

ด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการ
หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณ
โดยรู้ว่ามีการด าเนินการดังกล่าว ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

ในการด าเนินการของคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง   
ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
จัดส่งให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม     
การทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวน
หรือสอบสวนของคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
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มาตรา 89  
ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ต้องตรวจสอบเมื่อ

การด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ 
จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างด าเนินการก็ได้ ในกรณี 
เช่นนั้น ผู้ว่าการต้องแนะน าวิธีด าเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย 
และในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าการด าเนินการที่ผู้ว่าการแนะน านั้น   
ไม่อาจหรือไม่สมควรด าเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ว่าการ หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหารือ   
เพ่ือหาข้อยุติโดยเร็วเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายขึ้น เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว 
ให้หน่วยรับตรวจด าเนินการไปตามข้อยุตินั้น 
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มาตรา 90  
ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ

หน่วยรับตรวจ ให้ผู้ว่าการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ว่าเป็นไปโดยประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
ที่หน่วยรับตรวจก าหนดไว้หรือไม่  และให้จัดท าข้อเสนอแนะให้แก่      
หน่วยรับตรวจในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน 
ของหน่วยรับตรวจ  

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงประเพณี วัฒนธรรม 
สังคม และความนิยมของท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
ในด้านต่างๆ โดยให้รับฟังเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจ
ประกอบด้วย 
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มาตรา 91  
ให้ผู้ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตาม

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย -
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
แล้วแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 27 (2) 

 

 
มาตรา 92  
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะ   

คล้ายกับเงินราชการลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ก าหนดในลักษณะที่จะขัดต่อวัตถุประสงค์ 
ของการใช้จ่ายเงินราชการลับ 
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มาตรา 93  
ในการตรวจสอบให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่  ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย    

มีอ านาจตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอ่ืน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
ในการใช้จ่ายและหลักฐานอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
และให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย  

1. ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยค าหรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน
บรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดท าขึ้น หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบ  

2. อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่มีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  

3. ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร 
หรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์  
ในการตรวจสอบ  

4. มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ  
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี 
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จ าเป็น ในการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้ง 
โดยค านึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 
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มาตรา 95  
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบ
เพ่ือก ากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้  

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ผู้ว่าการ
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป และให้น าความในมาตรา 88  
วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ หรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณา
ด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป 
หรือด าเนินการทางวินัยแล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการแล้ว   
ให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ  

ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม
ภายในเวลาอันสมควร ผู้ว่าการจะแจ้งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดก็ได ้
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มาตรา 96  
ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการก าหนดตามมาตรา 85 

วรรคสอง หรือมาตรา 95 วรรคสี่ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าการจะเสนอ
ต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้  

ในการเสนอเพ่ือให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง 
และพฤติการณ์ที่เป็นเหตุอันควรลงโทษทางปกครอง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับโทษที่สมควรลงด้วย 

 

 
มาตรา 97  
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน  
การคลังของรัฐ และเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตามมาตรา 95 วรรคสาม 
หรือมาตรา 96 ให้ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครอง
แก่ผู้นั้น โดยให้น าความในมาตรา 96 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา 98 โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้  
1. ภาคทัณฑ์  
2. ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน  
3. ปรับทางปกครอง  
ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือน

สิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษมิได้ ในการพิจารณาโทษทางปกครองตาม
วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด
และความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น 

 
มาตรา 4 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า  
1. ส่วนราชการ 
2. รัฐวิสาหกิจ 
3. หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
4. องค์กรมหาชน 
5. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
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“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

มาตรา 68 
ให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชี

และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน ให้จัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

มาตรา 69 
ใ ห้ หน่ ว ย ง า นข อ ง รั ฐ จั ด ใ ห้ มี    

ผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือจัดท า
บั ญ ชี แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 70 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผล  
การด าเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ    
และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
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ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังจัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ 
และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลังตามวรรคสองให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบ และน าส่งกระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา 71 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐ
ส่งให้ตามมาตรา 70 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
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