
การกระทําความผิดจากการละเมิด

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน



การกระทําความผิดจากการละเมิด

1.
 

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ.
 

2539
2.

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ

 รับผิดทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ.
 

2539
3.

 
หนงัสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย.

 
2550 

เรื่อง แนวทางการกําหนดสัดส่วนความผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่

2สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับท

 
ี่

เกี่ยวข้อง

ความผิดจากการละเมิด



ความผิดจากการละเมิด

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทาง  ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539  

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทาง  ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539

3สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

คํานิยาม
** เจา้หน้าที่ หมายถึง ขรก. พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบตัิงาน

 ประเภทอื่นไม่ว่าแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะใด
**หนว่ยงานของรัฐ

4สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 
2539

 

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 
2539

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

ประเภทการละเมิดของเจ้าหน้าที่
** การทําละเมิดต่อเอกชน หรือบุคคลภายนอก
** การละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

5สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 
2539

 

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 
2539

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

การทําละเมิดต่อเอกชน หรือบุคคลภายนอก

6สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

กระทําละเมิดในขณะปฏิบัต
 

ิ
หน้าที่ มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

กระทําละเมิดนอกเหนือ
 ปฏิบัติหน้าที่ 

มหาวิทยาลัย ไม่ต้อง
 รับผิดชอบ 

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 
2539

 

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 
2539

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

การละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

7สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

กระทําละเมิดในการปฏิบัต
 

ิ
หน้าที่ 

มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้อง
 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กระทําละเมิดนอกเหนือ
 ปฏิบัติหน้าที่ 

รับผิดเป็นการเฉพาะตัว
 ผู้กระทําผิด 

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 
2539

 

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 
2539

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

การละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

8สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

อายคุวามเรียกร้องชดใช
 

้
ค่าเสียหาย

2 ป ีนักแต่วันท
 

ี่
มหาวิทยาลัยรู้ถึงการ

 ละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผ
 

ู้
พึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกระทําละเมิดนอกเหนือ
 ปฏิบตัิหน้าที่ 

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ  รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539  

ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ  รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539

9สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
 

2539
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
 

2539

10สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

หมวด 1 กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
หมวด 2 กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
 

2539
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

 เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
 

2539

11สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

เมื่อเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน มีขั้นตอนการปฏิบตัิดังนี้
1)รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
2)สอบข้อเทจ็จริงเบื้องต้น
3)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง

 ละเมิด
เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ.
 

2539
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ.
 

2539

12สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

สอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด
1)มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทําของ

 เจ้าหน้าที่
2)แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเทจ็จริง ไม่เกิน 5 คน
3)ต้องกําหนดวันแล้วเสร็จ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



เครดติ กรมบญัชีกลาง

ความผิดจากการละเมิด

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 2539
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 2539

13สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

สอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ข้อยกเว้น
- ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทําของ

 เจ้าหน้าที่ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
***ถ้าเห็นด้วย ใหย้ตุิเรื่อง
***ถ้าไม่เห็นด้วย ให้แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

-ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วน



เครดติ กรมบญัชีกลาง

ความผิดจากการละเมิด

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 2539
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

 2539

14สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การชดใช้ค่าเสียหาย
-ถ้าเป็นเงิน ต้องชดใช้เป็นเงิน
-ถ้าเป็นสิ่งของ ต้องชดใช้เป็นสิ่งของที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
-ถ้าต้องซ่อม ต้องทําสัญญาตกลง และซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
-ถ้าชดใช้ต่างจากทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายต้องตกลงกับ

 กระทรวงการคลัง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย.

 
2550

เรื่อง แนวทางการกําหนดสัดส่วนความผิดทางละเมิด
 เจ้าหน้าท

 
ี่

หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย.

 
2550

เรื่อง แนวทางการกําหนดสัดส่วนความผิดทางละเมิด
 เจ้าหน้าที่

15สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

16สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีการจัดซื้อจัดจา้งไม่ถูกต้อง

** กรรมการพิจารณาผล                           60%
** ฝ่ายพัสดุ                                          20%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน        10%

 


** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                   10%
 


 ถ้าไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ เพิ่มเป็น 20% หรือ 40%

สัดส่วนความ
 รับผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

17สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง –ใช้ค่า Factor F/ราคาวัสดไุมถู่กต้อง 

** กรรมการกําหนดราคากลาง                       70%
** ฝ่ายพัสดุ                                             15%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน           10%

 


** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                       5%
 


ถ้าไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ เพิ่มเป็น 20% หรือ 10% หรือ 30%

สัดส่วนความ
 รับผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

18สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง –คํานวณปริมาณงานผดิพลาด

** กรรมการกําหนดราคากลาง                       100%
** ฝ่ายพัสดุ                                               0%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน             0%
** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                        0%

สัดส่วนความ
 รับผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

19สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไม่คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ําสุดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนด

** กรรมการเปิดซอง / พิจารณาผล                   60%
** ฝ่ายพัสดุ                                               15%

 


** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน             15%
 


** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                        15%

 


 ถ้า จนท. ฝ่ายพัสดุ/ผู้ผ่านงาน ทักท้วงแลว้ ผู้บังคับบัญชาใชอ้ํานาจสั่งอนุมัติ ให
 

้
ผู้อนุมัติรับผิด 40%

 
(ผู้ทักท้วงไม่ตอ้งรับผิด)

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

20สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ไม่ถูกต้อง-การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
 แบบรูปรายการ

** คณะกรรมการตรวจการจ้าง                         30%
** ผู้ควบคุมงาน                                          50%
** ฝ่ายพัสด

 
ุ 0%

 


** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน             10%
 


** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                        10%

 


 ถ้า ผู้บังคับบัญชาไม่นา่รู้วา่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ไม่ต้องรับผิด เปลี่ยน
 สัดส่วนเป็น 40/60 สําหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

21สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

ส่งของไม่ตรงตามสัญญา

** คณะกรรมการตรวจรับ                               60%
** ฝ่ายพัสด

 
ุ 20%

 


** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              10%
 


** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                         10%

 


 ถ้า จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชา ไม่นา่จะรู้การส่งของไมต่รงตามสัญญา ไม่ต้อง
 รับผิด เปลี่ยนสัดส่วนเป็น คณะกรรมการตรวจรับ 100%

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

22สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงาน/ของ ล่าช้า

** คณะกรรมการตรวจการจ้าง /ตรวจรับ             70%
** ฝ่ายพัสด

 
ุ 10%

 


** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              10%
 


** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                         10%

 


 ถ้า จนท.ฝ่ายพัสดุ ไมอ่าจทราบข้อเทจ็จรงิว่ามีการสง่มอบล่าช้า ไม่ต้องรบัผิด 
เปลี่ยนสัดส่วนเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้างรับ 100%

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

23สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การใช้เงินผิดระเบียบ-ไม่นําเงินรายได้ เข้าบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่นําไปใช
 

้
โดยผิดระเบียบ (กรณีปฏิบัติผิดหลักการเงินการคลัง)

** ฝ่ายการเงิน 20%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              30%
** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                         50%

 


ถ้า ผู้บังคับบัญชาให้อาํนาจสั่งการและเป็นผู้อนุมตัิให้รับผิดเต็มจํานวน 100%

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

24สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การใช้เงินผิดระเบียบ-จ่ายเงินเกินสิทธิ/ไม่มีสิทธิ/ผิดระเบียบ

** ฝ่ายการเงิน 60%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              20%
** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                         20%

 มงีบประมาณแล้ว แต่จ่ายเงินผิดระเบียบหรือเกินกว่าสิทธิที่ควรได้รับ

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

25สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน – รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ/แก้ไข/
 ปลอมใบเสร็จ

***** ผู้ทุจริต  คืนเงินที่เอาไปเต็มจํานวน 100% ผู้เกี่ยวข้องกับ
** ฝ่ายการเงิน 60%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              20%
** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                         20%

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

26สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน – ออกใบเสร็จแล้วไม่นําเงินสง่

***** ผู้ทุจริต  คืนเงินที่เอาไปเต็มจํานวน 100% ผู้เกี่ยวข้องกับ
** กรรมการเก็บรักษาเงิน (ไมป่ฏิบัติหน้าที)่

 
60%

** ฝ่ายการเงิน 20%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              10%
** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                         10%

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

27สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน – ไม่นําเงินฝากคลังหรือธนาคารให
 

้
ครบจํานวนตามระเบียบ กลับนําไปใช้ส่วนตัว

***** ผู้ทุจริต  คืนเงินที่เอาไปเต็มจํานวน 100% ผู้เกี่ยวข้องกับ
** ฝ่ายการเงิน 60%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              20%
** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                         20%

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

28สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน – เบิกจ่ายเงินโดยทุจริต (ไม่ม
 

ี
หลักฐานการจ่าย)

***** ผู้ทุจริต  คืนเงินที่เอาไปเต็มจํานวน 100% ผู้เกี่ยวข้องกับ
** ฝ่ายการเงิน 60%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              20%
** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                         20%

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

29สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน – เบิกจ่ายเงินโดยทุจริต (ทําหลักฐาน
 การจ่ายเท็จ/แก้ไขเอกสารเบิกจ่าย)

***** ผู้ทุจริต  คืนเงินที่เอาไปเต็มจํานวน 100% ผู้เกี่ยวข้องกับ
** ฝ่ายการเงิน 60%
** ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน              40%
** ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ                          0%

 


 ถ้าผู้อนุมัติปล่อยปละละเลย/มีการทจุริตต่อเนื่องให้ปรับสัดส่วนเป็น 60:20:20

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



ความผิดจากการละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที่ กค 0406.2/ว66 ลว.25 ก.ย. 2550
เรื่อง แนวทางการกําหนดสดัส่วนความผดิทางละเมดิเจ้าหน้าที่

30สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน – แก้ไขหรือเติมจํานวนเงินในเช็ค/ใบ
 ถอนเงินให้สูงขึ้น

***** ผู้ทุจริต  คืนเงินที่เอาไปเต็มจํานวน 100% ผู้เกี่ยวข้องกับ

** ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอนเงิน
 

100%
 



 กรณไีม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น ลงนามลว่งหน้า เว้นช่องว่างขา้งหน้า ไมข่ีด
 คร่อม (ถ้าลงนามหลายคนแบ่งคนละส่วนเท่าๆ กัน)

สัดส่วน
 ความรบั
 ผดิ

เครดติ กรมบญัชีกลาง



31สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน

contactcontact

E-mail : praudit@kku.ac.th
Phone: - ผอ.

 
40103

ผู้ตรวจสอบภายใน 4012,4014
Facebook

 
: สํานักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

ความผิดจากการละเมิด
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