
นักบริหารยทุธศาสตร์การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง

(นยปส.) รุ่นที่ ๑๓

โดย

พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ

ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระ

ในการต่อต้านการทุจริต 



ส่วนที่ ๑

๑. ประวัติความเป็นมา

ก ารจัดตั้งองค์การตรวจเงินแผ่นดิน

๑๔ เม.ย. ๒๔๑๘ 

รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตรา

“พ.ร.บ.ส าหรับกรมพระคลังมหาสมบัติ

แลว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน”

ถึงปัจจุบนัยา่งปีที ่๑๔๗



มีออฟฟิศหลวงในพระบรมมหาราชวัง 

เรียกว่า “ออดิตออฟฟิศ”

ทรงแต่งตั้งเจ้าพนักงานใหญ่เรียกว่า ออดิเตอเยเนอราล 

ตรวจบาญชแีลสิ่งของ 

ทรงรับหน้าที่ส่วนการตรวจบัญชีมาทรงเอง



๑๘ กันยายน ๒๔๕๘ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง กรมตรวจเงนิแผน่ดนิ

สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

โปรดเกล้าฯ ให้ นายอฟีลอริโอ  เป็น อธิบดกีรมตรวจเงนิแผน่ดิน

ถือเป็น วันสถาปนา สตง. มาถึงปัจจุบัน ๑๐๗ ปี

กรมตรวจเงนิแผน่ดิน + กรมบัญชกีลาง

เกี่ยวพันกัน ทรงมีพระบรมราชโองการ

ให้สมทบกรมตรวจเงนิแผ่นดินเขา้กบักรมบญัชีกลาง 

๒๒ ก.พ. ๒๔๖๙ 



เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

โอนกรมตรวจเงนิแผ่นดนิไปขึน้ตอ่คณะกรรมการราษฎร 

เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๒๔๗๕ 



ปี พ.ศ. ๒๔๗๖

ให้การตรวจตราทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นที่เชื่อถือมากขึ้น จึงตรา

พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

จัดตั้ง ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ขึ้นแทน กรมตรวจเงินแผ่นดิน  
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖



หลวงด าริอิศรานุวรรต

ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นคนแรก

การตรวจเงนิแผน่ดินระหว่างป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๒๒ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ประกอบด้วย ประธาน 

เลขาธิการ 

และกรรมการ 



พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒

ผู้อ านวยการส านักงานฯ
รับผิดชอบงานเพียงผู้เดียว 

เพิ่มบทบาทการตรวจสอบโดย

ส านักงานตรวจเงินแผน่ดนิ มีอ านาจหน้าที่ 

ตรวจสอบถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และความประหยดั

การใชจ้่ายเงนิงบประมาณ และตรวจสอบการจัดเกบ็ภาษอีากร



การตรวจสอบ ครอบคลุม 

ด้านการเงนิ (Financial Audit) 

การปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

(Compliance Audit) 

การตรวจสอบการด าเนนิงาน (Performance Audit)



รธน. ๒๕๔๐ 
ให้ การตรวจเงินแผ่นดิน โดย

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

และ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่เป็นอิสระและเปน็กลาง

พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ๒๕๔๒



การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระและเป็นกลาง  ประกอบด้วย 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รธน. ๒๕๖๐

พรป.การตรวจเงินแผ่นดิน ๒๕๖๑ 



พ.ร.ป.การตรวจเงนิแผ่นดิน ๒๕๖๑  หน้าที่และอ านาจของ คตง. : 

- วางนโยบาย ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน

- ก ากับการตรวจเงนิแผ่นดิน   (จากเดิมตรวจเงินแผ่นดิน)

- ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแนะน า

หน่วยงานของรัฐแก้ไขข้อบกพร่องการใช้จ่ายเงิน 

(จากเดิมให้ค าปรึกษา ปธ.รัฐสภา แนะน าฝ่ายบริหาร)

- สั่งลงโทษทางปกครองกรณีผิดวินัยการเงินการคลัง

(จากเดิมก าหนดโทษปรับทางปกครอง)  



๒. “ เงินแผ่นดินนั้น คือ เงินของประชาชนทั้งชาต ิ”
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๓. เงินแผ่นดนิ = เงินทั้งปวงท่ีรัฐเป็นเจ้าของ หรือ อยู่ในความครอบครองของรัฐ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ

ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓-๔/๒๕๕๗ วันที่ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ “เงินกู้” ร่างพระราชบัญญัติให้

อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

เงินกู้*



วางนโยบาย หลักเกณฑม์าตรฐาน ก ากับ ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะ สั่งลงโทษทางปกครอง

คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ

หน้าที่ + อ านาจ (รธน. มาตรา ๒๔๐) 

ผู้ว่าการตรวจเงนิแผน่ดนิ

หน้าที่ + อ านาจ (รธน. มาตรา ๒๔๒)

ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ

หน้าที่ + อ านาจ (พ.ร.ป. มาตรา ๕๙)

สนับสนุน สนับสนุน

สนับสนุน สนับสนุน

๔. องค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทย

๑. ตรวจเงนิแผน่ดนิ 

- นโยบาย 

- หลักเกณฑม์าตรฐาน 

- กฎหมายว่าด้วยวินัย  

การเงินการคลงัฯ

๒. ตรวจ

- ผลสัมฤทธิ์ 

- ประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายเงินของ

หน่วยงานของรัฐ

๓. มอบหมาย

ให้ จนท.สตง.

ด าเนินการ

ตาม ๑. และ ๒.

๔. ก ากับ +

รับผิดชอบ

การปฏิบัติหน้าที่

ตาม ๓.



๔. ความสัมพันธ์ภายในองค์กรตรวจเงนิแผ่นดิน

คตง.

ผตง. สตง.
ก ำหนดแผน มอบหมำย บงัคบับญัชำ
สนบัสนนุ ประสำนงำน ปฏิบตัิตำมท่ีมอบ

หน่วยรับตรวจ

องคก์รกลางบริหารงานบุคคล กองทุนเพือ่การพัฒนาการตรวจเงนิแผ่นดนิ

คณะกรรมการจริยธรรม ก.ม.จ.นโยบาย หลักเกณฑม์าตรฐาน



๕. พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

❖ ระดับสากล 

- ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง คณะมนตรี (Governing Board) 

ของ องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI)

❖- ได้รับมอบต าแหน่งประธาน ASOSAI (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗)

เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา ด้านการตรวจสอบ ประกาศ ปฏิญญากรุงเทพ



การประชุมองค์การสถาบัน

การตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ 

(INTOSAI)



การประชุมองค์การสถาบัน

การตรวจสอบสูงสุดแหง่เอเชีย 

(ASOSAI)



ประธาน ASOSAI 

ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
Bangkok Declaration 2021 

พฒันาองคก์รตรวจเงนิแผ่นดนิของภมูภิาคเอเชยี ประเด็นส ำคญั 4 ดำ้น 
1) กำรเสรมิสรำ้งธรรมำภิบำลในยคุ Next Normal

2) กำรสง่เสรมิใหบ้รรลผุลสมัฤทธ์ิดำ้นกำรพฒันำท่ียั่งยืน
3) กำรน ำเทคโนโลยีขัน้สงูมำใชป้ระโยชนใ์นกำรตรวจสอบภำครฐั
4) กำรตอบสนองตอ่ประเด็นดำ้นภยัพิบตัิและโรคระบำด 



ส่วนที ่๒
๑. หน้าทีแ่ละอ านาจ ทีแ่ตกต่างกันอย่างชัดเจน

ความเชื่อมโยง Connectivity

รธน. มาตรา ๒๒๑ 



มาตรา ๖, ๘ มาตรา ๖, ๗, ๘

รธน. มาตรา ๒๒๑ ให้แจ้งองค์กรอิสระอื่น เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป

๒. ความรว่มมอืขององค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๒๑

Open Integrate Network



การบูรณาการความรว่มมอืขององคก์รอสิระ
(รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ และ พ.ร.ป. ของแต่ละองค์กร มาตรา ๖)

รธน. มาตรา ๒๔๔

ผู้ว่าการ

ไม่มีอ านาจด าเนินการ

รธน. มาตรา ๒๔๕

ระงับ ยับยั้งความเสียหาย

ผู้ว่าการ เสนอ คตง.

ปรึกษาหารอื

ป.ป.ช. - กกต.

สส. สว. ครม.

ประชาชน

แจ
้ง

ป.ป.ช.  กกต.    หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

แจ
้ง

เห
็น
พ
อ้
ง

แจ
้ง

แจ
้ง

Total Value Chain



๓. การบรูณาการความร่วมมือ ระหว่าง
องคก์รตรวจเงนิแผ่นดนิ กับองคก์รอสิระอืน่

๓.๑ แบบทวิภำคี 
๓.๒ แบบไตรภำคี 
๓.๓ แบบพหภุำคี



๓.๑ การบรูณาการความรว่มมือระหวา่ง

องค์กรตรวจเงินแผน่ดนิ กับ ป.ป.ช.

ทุจริต 

(พ.ร.ป. มาตรา ๙๕ วรรคสอง)

สตง. 

ผลการตรวจสอบ

ส่งรายงาน และหลักฐาน 

เป็นส่วนหนึ่งของส านวน 

ป.ป.ช. 

ผู้ว่าการ 

ด าเนินการ

หน้าที่และอ านาจ ตาม กม.

ป.ป.ช.

ด าเนินการ

มีหลักฐานควรเชื่อ

ส.ส. ส.ว. กมธ.มีส่วนใช้งบ

ครม.กระท า อนุมัติ รู้ ไม่ยับยั้ง

จนท.ท าโครงการ อนุมัติ จัดสรร

(พ.ร.ป. มาตรา ๘๘)

แจ้งป.ป.ช. 
หน้าที่และอ านาจตาม กม.

หลักฐาน 

เป็นส่วนหนึ่งของส านวน

Friendly Design



๓.๑ การบรูณาการความรว่มมือระหวา่ง

องค์กรตรวจเงินแผน่ดนิ กับ ป.ป.ช.

ฝ่าฝีนหรือไม่ปฏิบัติ

จริยธรรมอย่างร้ายแรง

สตง. 

ผลการตรวจสอบ

ส่ง ป.ป.ช. 

ผู้ว่าการ 

ด าเนินการ

หน้าที่และอ านาจ ตาม กม.

ป.ป.ช.

ด าเนินการ

ตรวจสอบแล้วเป็น

ลักษณะการสมยอม
แจ้งป.ป.ช. หน้าที่และอ านาจตาม กม.



ไม่ท าตาม กม. วินัยฯ 

+ เสียหายอย่างร้ายแรง

(พ.ร.ป. มาตรา ๘)

เสนอเพื่อ ระงับ / 

ยับยั้งความเสียหาย 
เห็นพ้องด้วย

คตง.

ประชุม ร่วมกับ 

กกต. และ ป.ป.ช.

เสนอ ส.ส. ส.ว. ครม. 

เปิดเผยผล ต่อประชาชน

เห็นพ้อง

๓.๒ บูรณาการความรว่มมอืระหวา่ง

องค์กรตรวจเงินแผน่ดนิ กกต. และ ป.ป.ช.

สตง. 

ผลการตรวจสอบ

ผู้ว่าการ 

ด าเนินการ



๓.๓ บูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง

องค์กรตรวจเงนิแผ่นดิน กับ อืนๆ

ผตง. 

มีการกระท าไม่ชอบ

อยู่ในอ านาจองค์กรอื่น

(พ.ร.ป. มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง)

แจ้งให้ทราบ 

คตง. 

ด าเนินการโดยไม่ชักช้า

องค์กรอิสระอื่น

ลักษณะอยู่ในอ านาจ

องค์กรอิสระอื่นด้วย

(พ.ร.ป. มาตรา ๖ วรรคสอง)

ปรึกษาหารือร่วม
ก าหนดแนวทางรว่มกัน

ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อน





๔. บทสรุป

“การตรวจเงินแผ่นดิน” ส าคัญ + จ าเป็น 

ควบคุมวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ระดับชาติ/ท้องถิ่น 

ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  + การแก้ไข ป้องกันการทุจริต

สตง.ระดับภมูภิาค แจ้ง            ป.ป.ช., ผผ., กกต.

วินัยทางการเงินการคลังของรัฐ =

การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ 

เป็นประโยชนต์่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม



ปรึกษาหารือ
แลกเปลีย่น สอบถาม


