
โครงการบรรยายพิเศษ

“การจัดทํางบการเงินของ

สถาบันอุดมศกึษาอยางไรให

ถูกตองตามระเบียบราชการ”



การจัดทํางบการเงินของสถาบันอุดมศึกษาอยางไรให

ถูกตองตามระเบียบราชการ

1.พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ตอ

การจัดทําบัญชีและงบการเงิน

3.กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดทํางบการเงินและ

การตรวจสอบงบการเงิน 

4.ขอสังเกตที่พบบอย



1. พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยรับตรวจ ตาม พรบ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542 ในแตละชวงเวลา

ดังน้ี

 เดิม – 17 ก.ค. 58 

(ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541)

 18 ก.ค. 58 – ปจจุบัน  

(ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558)



1. พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน

 เดิม – 17 ก.ค. 58 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 ม.4

ม.ขอนแกนมีฐานะเปนนิติบุคคล  เปนสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย โดยภายหลังเปลี่ยนเปน สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ม.ขอนแกนจึงมีสถานะเปน

สวนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเปนหนวยรับตรวจตาม 

ม.4 (1) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เปน กระทรวง ทบวง กรม ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542



1. พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน

 18 ก.ค. 58 – ปจจุบัน ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ม.5

ม.ขอนแกนมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวน

ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณและกฎหมายอ่ืน จึงเปนหนวยรับตรวจตาม ม .4 (5) 

หน วยงาน อ่ืนของรั ฐ  ตาม พรบ.  ประกอบรั ฐธรรมนูญว าด วย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542



2. ความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีใน

การกํากับดูแล ตอการจัดทําบัญชีและงบการเงิน

2.1 ตาม พรบ. มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2558

2.2 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี

2.3 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง    

กระทรวงการคลัง



2. ความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีใน

การกํากับดูแล ตอการจัดทําบัญชีและงบการเงิน
2.1 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558

 มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จึงเปนผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล

 มาตรา 37 อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และ

มีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย          อธิการบดี

จึงเปนผูบริหาร



2. ความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีใน

การกํากับดูแล ตอการจัดทําบัญชีและงบการเงิน

2.1 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 (ตอ)

 หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ สรุปไดดังน้ี

-มาตรา 48 ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่ งระบบบัญชี

อันถูกตอง แยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย และใหมีการตรวจสอบ

บัญชีภายในเปนประจํา การบันทึกรายการในสมุดบัญชีใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-มาตรา 49 ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและ

รายจายสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้น

ปบัญชี



2. ความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีใน

การกํากับดูแล ตอการจัดทําบัญชีและงบการเงิน

2.1 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 (ตอ)

 หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ สรุปไดดังน้ี (ตอ)

-มาตรา 50 ให สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่ ง

สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปน

ผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก

ประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี

-มาตรา 51 ให ผู สอบบัญชี มี อํ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และ

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม

อธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิม่เติมไดตามความจําเปน



2. ความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีใน

การกํากับดูแล ตอการจัดทําบัญชีและงบการเงิน

2.2 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580  หนังสือรับรอง

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 การแสดงความเห็นและการ

รายงานตองบการเงิน



2.2 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท่ีประกาศโดย

สภาวิชาชีพบัญชี

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี

เพ่ือเปนการยืนยันวาผูสอบบัญชี และผูบริหารและผูมีหนาที่ใน

การกํากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) มีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับ

ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี



มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี (ตอ)

รายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี 1ประกอบดวย

 วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบงบการเงิน

 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

 ความรับผิดชอบของผูบริหาร

 การระบุเกี่ยวกับแมบทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของในการ

จัดทํางบการเงิน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/มาตรฐานและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช) 

 การอางถึงรูปแบบและเน้ือหาที่ตองการของรายงานใด ๆ ที่ออกโดย

ผูสอบบัญชีและขอความซึ่งกลาวถึงเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทํา

ใหรายงานมีความแตกตางจากรูปแบบและเน้ือหาที่คาดไว



2.ความรับผิดชอบของผูบริหาร การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีถูกดําเนินการตามหลักการที่วา ผูบริหารรับทราบและเขาใจ

ในความรับผิดชอบของตนเองในเรื่องดังตอไปน้ี

1. เรื่องการจัดทํางบการเงินตามแมบทการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวของ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/มาตรฐานและนโยบายการ

บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช) ซึ่งรวมถึงการนําเสนอ

งบการเงินดังกลาวโดยถูกตองตามที่ควร 

2. เรื่องการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพ่ือให

สามารถจัดทํางบการเงินโดยปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี (ตอ)



มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210  

ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี (ตอ)
2.ความรับผิดชอบของผูบริหาร (ตอ)

3. เรื่องการจัดเตรียมสิ่งตอไปน้ีใหแกผูสอบบัญชี

ก. การเขาถึงขอมูลทั้งหมดซึ่งผูบริหารตระหนักวาเกี่ยวของ

กับการจัดทํางบการเงิน เชน การบันทึกบัญชี เอกสารหลักฐาน และ

ขอมูลอ่ืน

ข. ขอมูลเพ่ิมเติมที่ผูสอบบัญชีอาจรองขอจากผูบริหาร เพ่ือ

ประโยชนในการตรวจสอบ และ

ค. การเขาถึงบุคคลตาง ๆ ภายในกิจการไดอยางไมจํากัด ซึ่ง

ผูสอบบัญชีพิจารณาวามีความจําเปนที่จะตองไดรับหลักฐานการสอบ

บัญชีจากบุคคลเหลาน้ี



2.2 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท่ีประกาศโดย

สภาวิชาชีพบัญชี
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580  หนังสือรับรอง

หนั งสื อรั บรอง หมายถึ ง  คํ ารั บรองที่ เป นลายลั กษณ อั กษร ที่

ผูสอบบัญชีไดรับจากผูบริหารเพ่ือยืนยันเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือเพ่ือสนับสนุน

หลักฐานการสอบบัญชีอ่ืน หนังสือรับรองตามความหมายของมาตรฐานการสอบ

บัญชีฉบับน้ี ไมรวมถึงงบการเงิน สิ่งที่ผูบริหารใหการรับรอง หรือเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชี

ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) 

นอกจากน้ีผูบริหารมีภาระหนาที่ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินอยางถูกตอง

ตามที่ควรตามแมบทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ (มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช)



มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580  หนังสือรับรอง

1.วัตถุประสงคของผูสอบบัญชี ตามมาตรฐานฉบับน้ี คือ

(ก) ไดมาซึ่งหนังสือรับรองจากผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับ

ดูแล (ในกรณีที่ เหมาะสม) วาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบใน

การจัดทํางบการเงินและความครบถวนของขอมูลที่จัดใหแกผูสอบ

บัญชี

(ข) สนับสนุนหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งเก่ียวของกับงบการเงิน

หรือสิ่งที่ผูบริหารใหการรับรองไวในงบการเงินเฉพาะเรื่อง โดยใช

หนังสือรับรองในกรณีที่ผูสอบบัญชีเห็นวาจําเปนหรือตรงตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอ่ืน และ



มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580  หนังสือรับรอง (ตอ)

1.วัตถุประสงคของผูสอบบัญชี (ตอ)

(ค) เพ่ือตอบสนองอยางเหมาะสมเมื่อไดรับหนังสือรับรองจาก

ผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล (ในกรณีที่เหมาะสม) หรือ

เมื่อไมไดรับหนังสือรับรองตามที่ผูสอบบัญชีรองขอ



มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580  หนังสือรับรอง (ตอ)

2. หนังสือรับรองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูบริหาร1

การจัดทํางบการเงิน ผูสอบบัญชีตองขอใหผูบริหารจัดทําหนังสือรับรอง

วาผูบริหารไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนในการจัดทํางบการเงินตามแมบทการ

รายงานทางการเงินที่เก่ียวของ รวมถึงการนําเสนออยางถูกตองตามที่ควร 

ตามที่ระบุไวในขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี

การใหขอมูลและความครบถวนของรายการ ผูสอบบัญชีตองขอให

ผูบริหารจัดทําหนังสือรับรองวา ผูบริหารใหขอมูลทั้งหมดแกผูสอบบัญชีและ

ใหผูสอบบัญชีเขาถึงขอมูลที่ เกี่ยวของตามที่ตกลงไว ในขอตกลงใน

การรับงานสอบบัญชี และรายการทั้งหมดไดรับการบันทึกแลวและรวมอยูใน

งบการเงิน



มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580  หนังสือรับรอง (ตอ)

3. วันที่และรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมในหนังสือรับรอง

วันที่ในหนังสือรับรองตองใกลเคียงกับวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี

ตองบการเงินเทาที่จะสามารถทําไดในทางปฏิบัติ แตตองไมหลังจาก

วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีตองบการเงิน หนังสือรับรองตองทําขึ้น

สําหรับงบการเงินทั้งหมดและสําหรับรอบระยะเวลาที่อางถึงในรายงาน

ของผูสอบบัญชี



2.2 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท่ีประกาศโดย

สภาวิชาชีพบัญชี

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700  การแสดงความเห็นและการรายงาน

ตองบการเงิน 1 2

ในรายงานของผูสอบบัญชีจะมีหัวขอ “ความรับผิดชอบของ
ผูบริหารตองบการเงิน” โดยจะอธิบายความรับผิดชอบของผูบริหาร

เก่ียวกับ  การจัดทํางบการเงินตามแมบทการรายงานทางการเงินที่

เก่ียวของ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด



2. ความรับผิดชอบของผูบริหาร และผูมีหนาท่ีใน

การกํากับดูแล ตอการจัดทําบัญชีและงบการเงิน

2.3 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

ทีป่ระกาศโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ขอ 15. ความรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินของ

หนวยงานอาจมีการกําหนดที่แตกตางกันไปในแตละหนวยงานตาม

โครงสรางของหนวยงานน้ัน ๆ ตัวอยางเชน โดยทั่วไปผูรับผิดชอบตอ

งบการเงิน แบงเปน ผูรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินของหนวยงาน 

คือ ผู อํ านวยการกองคลั งและผู อ นุมั ติและนํา เสนองบการเ งิน 

คือ หัวหนาหนวยงาน เปนตน



3. กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํา

งบการเงินและการตรวจสอบงบการเงิน

3.1 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558

3.2 ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

3.3 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง    

กระทรวงการคลัง

3.4 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ประกาศโดย

สภาวิชาชีพบัญชี



3.1 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558

3.1 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 หมวด 4 การบัญชี

และการตรวจสอบ สรุปไดดังน้ี

 มาตรา 48 ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอัน

ถูกตอง แยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย และใหมีการตรวจสอบ

บัญชีภายในเปนประจํา การบันทึกรายการในสมุดบัญชีใหเปนไป

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 มาตรา 49 ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและ

รายจายสงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวัน

สิ้นปบัญชี



3.1 ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558

(ตอ)

 มาตรา 50 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยแตงต้ัง โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และใหทําการตรวจสอบรับรอง

บัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทกุรอบปบัญชี

 มาตรา 51 ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัย เพ่ือการน้ีใหมีอํานาจ

สอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเรียกใหสงสรรพ

สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัยเปน

การเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน



3.2 ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ 

พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ

1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542

 ตั้งแต 18 ก.ค. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนวยรับตรวจตาม ม.4 (5) หนวยงานอ่ืน

ของรัฐ ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542

 สตง. มีอํานาจในการตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษา และการใชจายเงินและทรัพยสิน

อ่ืนของหนวยรับตรวจ หรืออยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และแสดงความเห็น

วาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม และอาจตรวจสอบ

การใชจายเงิน การใชจายทรัพยสินอ่ืน หรือการจัดซ้ือจัดจางตามแผนงาน งานหรือ

โครงการของหนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามวัตถุประสงค เปนไปโดย

ประหยัด ไดผลตามเปาหมายและมีผลคุมคาหรือไม ในกรณีหนวยรับตรวจเปน

หนวยรับตรวจตามมาตรา 4(4) หรือ (5) ใหแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี

รับรองท่ัวไปดวย (ตามมาตรา 39(2) )



3.2 ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ 

พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ

2.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความ

เห็นชอบหนวยงานอ่ืนของรัฐ แตงตั้งผูสอบบัญชีเอกชน พ.ศ.2555

 ขอ4 หนวยงานอ่ืนของรัฐ หมายความวา หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในกํากับ

ดูแลของรัฐท่ีกฎหมายบัญญัติใหการแตงต้ังผูสอบบัญชีเอกชนตองไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดังตอไปนี้

(1) องคการ หรือองคการมหาชน ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการ

นั้น หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนนั้น

(2) มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

นั้นหรือพระราชบัญญัติสถาบันนั้น

(3) สํานักงาน ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานนั้น

(4) กองทุน ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวาดวยกองทุนนั้น

(5) หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน



3.2 ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ 

พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ

2.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความ

เห็นชอบหนวยงานอ่ืนของรัฐ แตงตั้งผูสอบบัญชีเอกชน พ.ศ.2555 (ตอ)

 ขอ 5 ทุกรอบปบัญชี  ใหหนวยงานอ่ืนของรัฐเสนอชื่อผูสอบบัญชีเอกชนตามท่ี

คณะกรรมการหนวยงานอ่ืนของรัฐมีมติแตงต้ังเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใช

จายเงินและทรัพยสินของหนวยงานอ่ืนของรัฐ (ถามี) ตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการหนวยงานอ่ืนของรัฐมีมติแตงต้ังเปนผูสอบ

บัญชี เพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาใหความเห็นชอบพรอมเอกสาร

ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้

(1) สําเนาหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสอบบัญชีเอกชน

(2) สําเนาขอบเขตการวาจางผูสอบบัญชีเอกชนของหนวยงานอ่ืนของรัฐนั้น

(3) สําเนาขอเสนอของผูสอบบัญชีเอกชน

(4) สําเนาหนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสอบบัญชีเอกชน และผูชวยผูสอบบัญชี



3.2 ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ 

พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ

3.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยวินัยทางงบประมาณและ

การคลัง พ.ศ.2544

 ข อ  3 ความ เสี ยหายแก รั ฐ  หมายความว า  ความ เสี ยหาย ท่ี เ กิ ด ข้ึ นกั บ รั ฐ

หรือหนวยงานของรัฐ เน่ืองจากการฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไมวาจะ

สามารถคํานวณความเสียหายน้ันเปนตัวเงินไดหรือไมก็ตาม 

 ขอ 51 เจาหนาท่ีผูใดมีหนาท่ีจัดทําบัญชีหรือเอกสารเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุ

ใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี 3 ถาเจาหนาท่ีผูกระทําความผิด

หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดเปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ช้ันท่ี 4

 ขอ 52 ผูบังคับบัญชาผูใดทําการบริหารการเงินและการคลังดวยความเสี่ยงตอความเสียหาย

หรือเสียประโยชนท่ีพึงคาดหมายได โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองช้ันท่ี 4



3.2 ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ 

พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ

4.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544

 ขอ 6 ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล  และ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ภายใน

เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจท่ีอยูมีมาตรฐาน

ตามระเบียบนี้หรือไม

(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในในการบรรลุ วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังขอสรุปผล

การประเมินแตละองคประกอบของการควบคุม

(3) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะแผนการปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายใน



3.2 ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ 

พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ

5.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ.2546

 ขอ 5 ใหหนวยรับตรวจส งสํา เนาแผนการตรวจสอบประจําปและแผน

การตรวจสอบเฉพาะกรณีของหนวยตรวจสอบภายในท่ีไดรับการอนุมัติแลวให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับอนุมัติ เวนแต

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอ่ืน

 ขอ 6 ใหหนวยรับตรวจสงสําเนารายงานผลการตรวจของผูตรวจสอบภายในและ

ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีขอตรวจพบท่ีสําคัญ และเกิดความเสียหายหรือ

อาจเกิดความเสียหายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสิบหาวันนับจาก

วันท่ีผูรับตรวจไดรับรายงานผลการตรวจ



3.3 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ท่ีประกาศโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

1. หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน

ภาครัฐ ฉบับท่ี 2

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 370 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2548 

เรื่อง การจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.2/ว 410 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 

เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ1



3.3 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ท่ีประกาศโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ วันท่ีถือปฏิบัติ
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน1 1 ต.ค. 56

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เร่ือง นโยบายการบัญชี 1 ต.ค. 57

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5  เร่ือง ตนทุนการกูยืม 1 ต.ค. 59

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เร่ือง สัญญาเชา 1 ต.ค. 54

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 ต.ค. 59

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1 ต.ค. 60

 นโยบายการบัญชีภาครัฐ                เร่ือง เงินลงทุน 1 ต.ค. 55



3.3 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ท่ีประกาศโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ (ตอ)

รูปแบบการนําเสนองบการเงิน

แบบเดิม แบบใหม

หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ 

ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที ่6

มกราคม 2546

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบ

การเงิน

(ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลังวันท่ี 1ต.ค.2556 เปนตนไป ยกเวนงบการเงิน

เปรียบเทียบใหเร่ิมใช สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลังวันท่ี 1 ต.ค.2557 เปนตนไป )

หนั ง สือกรมบัญชีกลาง ท่ี  กค 0423.2/ว 410 ลง วัน ท่ี 

21 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง รูปแบบรายงานการเงินของ

หนวยงานภาครัฐ

แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ

ท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 

ท่ี กค 0423.2/ว 237 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2557



3.3 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ท่ีประกาศโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ (ตอ)

เปรียบเทียบองคประกอบของงบการเงิน

แบบเดิม แบบใหม 1

• งบแสดงฐานะการเงิน

• งบรายไดและคาใชจาย

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

• งบแสดงฐานะการเงิน

• งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ/

สวนทุน

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

• รายงานฐานะเงินงบประมาณปปจจุบัน

และปกอน

• รายงานรายไดแผนดิน



3.3 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ท่ีประกาศโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ (ตอ)

ในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยเฉพาะ ฝายบริหารตองอางอิงและ

พิจารณาการใชนโยบายการบัญชีจากแหลงตางๆตามลําดับตอไปนี้(ตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด)

 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐสําหรับเรื่องท่ีคลายคลึงและเกี่ยวของกัน

 หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และวิธีปฏิบัติ

ท่ีเปนท่ียอมรับในภาครัฐ ซ่ึงไมขัดกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ

 มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชพีบัญชี (ปจจุบันคือมาตรฐานการรายงานทาการเงิน)



3.4 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

TFRS

PAE NPAE

PAE – Publicly  Accountable Entities กิจการที่มีสวนไดเสียตอสาธารณะ

NPAE – Non-Publicly  Accountable Entities กิจการที่ไมมีสวนไดเสียตอ

สาธารณะ



4.ขอสังเกตท่ีพบบอย

 จัดทํารายงานการเงิน/งบการเงิน ภาพรวมไมครบถวน โดยนําขอมูลทางบัญชี

ของหนวยงานยอยมาประมวลเพ่ือจัดทํารายงานการเงินภาพรวม ไมครบถวน

ทุกหนวยงาน ทําใหรายงานการเงิน/งบการเงิน ภาพรวมมิไดแสดงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานท่ีแทจริง

 รายการบัญชีระหวางกัน ไมมีการวางระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการตัดรายการระหวางกัน

 จากการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารพาณิชยสํานักงานใหญทุก

ธนาคารท่ีสงใหตรวจสอบ พบวามีบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีระบุชื่อของ

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมิไดรวมไวในรายงานการเงินภาพรวมและ

มหาวิทยาลัยไมสามารถชี้แจงหรือแสดงหลักฐานพิสูจนไดวา เงินฝากธนาคาร

ดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม 



4.ขอสังเกตท่ีพบบอย

 ลูกหนี้ เงินยืม มีการปฏิบั ติไม เปนไปตามระเบียบการจายเงินจากคลัง 

การเก็บรักษาเงินและการนําสงคลังพ.ศ.2551 หมวดท่ี 5 เร่ืองการเบิกจายเงิน

ยืม เชน มีการสงใชเงินยืมเกินกําหนดระยะเวลานานเปนป ,มีการยืมสูงกวา

ความจําเปน ทําใหตองสงคืนเปนเงินสดจํานวนมาก อันอาจกอใหเกิดโอกาสนํา

เงินไปหมุนใชสวนตัว,สัญญาเงินยืมไมระบุวันท่ีครบกําหนดสงใชเงินยืม,บุคคล

เดียวยืมไดหลายสัญญาโดยสัญญาเดิมยังไมสงใชเงินยืม,ไมมีระบบการติดตาม

ทวงถามใหเปนไปตามระเบียบ



4.ขอสังเกตท่ีพบบอย

 ไมจัดสงเอกสารใหตรวจสอบหรือไมมีเอกสารใหตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีเขา

ตรวจสอบ

 รายไดคางรับ เชน ดอกเบี้ยคางรับ รายไดคาธรรมเนียมการศึกษาคางรับ บันทึก

ไมตรงตามงวดบัญชี สวนใหญบันทึกตามเกณฑเงินสด 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) บันทึกบัญชีไมครบถวนเนื่องจาก การสํารวจและ

บันทึกบัญชีสินทรัพยท่ีมหาวิทยาลัยครอบครองและใชประโยชนยังไมครบถวน 

ตลอดจนไมไดจัดทําทะเบียนคุมพรอมเอกสารสิทธิ์ใหตรวจสอบ

 ไมไดบันทึกรับรูมูลคาของท่ีดินท่ีไดรับจากการบริจาคเปนการไมปฏิบัติตาม

หลักการและนโยบายการบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 ท่ีวา “สินทรัพย

อ่ืนนอกจากเงินสดท่ีหนวยงานไดมาโดยไมเสียคาใชจายหรือเสียคาใชจายนอยมาก

เสมือนไดเปลา เชน ไดมาจากการรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจาก

หนวยงานอ่ืน ใหบันทึกบัญชีโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีไดมาของสินทรัพยนั้น”



4.ขอสังเกตท่ีพบบอย

 เงินรับฝากมีเงินท่ีไดรับจากงานวิจัยรวมอยูดวย โดยมหาวิทยาลัยบันทึกเงินท่ี

ไดรับและจายจากการวิจัยผานบัญชีเงินรับฝาก (หนี้สิน) ซ่ึงไมถูกตองตาม

หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐฉบับท่ี 2 ท่ีถูกตอง คือ เงิน

ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับตามสัญญาจางวิจัย ตองรับรูเปนรายได และเม่ือมีการใช

จายเงินเพ่ือดําเนินการวิจัย ตองรับรูเปนคาใชจายในรายงานการเงินภาพรวม

ท้ังจํานวน 

 การจัดเก็บรายไดคาเชาสถานท่ีแลวไมไดนําสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

 มีการบันทึกบัญชีเฉพาะรายได (สุทธิ) ซ่ึงเปนรายไดหลังหักคาใชจายจากการ

ดําเนินงานเม่ือโครงการแลวเสร็จเขามารวมในรายงานการเงิน 



4.ขอสังเกตท่ีพบบอย

 การควบคุมภายในเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินมีจุดออนคือ ผูรับผิดชอบมิไดจัดทํา

ทะเบียนคุมใบเสร็จใหตรวจสอบ เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน

จากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 หมวด 6 การรับเงินของ

สวนราชการ สวนท่ี 1 เร่ืองใบเสร็จรับเงิน ทําใหมีการทุจริตโดยนําใบเสร็จรับเงิน

ไปจัดเก็บรายไดแลวไมนําเงินสงใหมหาวิทยาลัยบันทึกบัญชี

 การออกใบเสร็จรับเงินกรณีรับจางจัดงานโครงการและสัมมนาทางวิชาการโดย

อาจารยหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับจางจัดทําและดําเนินการ

โครงการเอง โดยนําเงินสงเปนรายไดใหแกมหาวิทยาลัยท้ังจํานวน ซ่ึง

มหาวิทยาลัยไดออกใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะ

ไดรับผลประโยชนเปนเงินสวนแบง สวนท่ีเหลืออาจารยหรือผูดําเนินโครงการจะ

ขอเบิกเปนคาใชจายออกไป



4.ขอสังเกตท่ีพบบอย

 เงินอุดหนุนท่ัวไป , เฉพาะกิจ 1 เชน กรณีเงินอุดหนุนงบบุคลากรเหลือจายแลว

ไมนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค. 0409.6/ว 126

ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 เร่ือง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ซ่ึง

บางมหาวิทยาลัยนําเงินเหลือจายเขาบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย และบางแหงไมจัดทําทะเบียนคุม

 การบันทึกเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย
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