


 

มาตรฐานการตรวจเงนิแผนดิน 
มาตรฐานเกีย่วกับการจัดทําและแบบการรายงานที่จําเปนสําหรับการตรวจเงินแผนดิน 

ที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหแกสํานกังานการตรวจเงินแผนดินเปนประจาํ 
รหัส มตง.๔ 

 
บทนํา 
๑.          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๕(๓)(ค)       

กําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการ
จัดทําและแบบการรายงานที่จําเปนสําหรับการตรวจเงินแผนดินที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหแก
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนประจํา  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินซึ่งมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นวาหนวยรับตรวจไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรีหรือวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม   และเพื่อเปนการเสริมสรางวินัยทางการเงินและ
การคลัง  ในการตรวจสอบนี้จําเปนตองใชรายงาน เอกสารและขอมูลของหนวยรับตรวจบางเรื่อง      
จึงตองกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําและแบบการรายงานที่จําเปนสําหรับการตรวจเงิน
แผนดินที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนประจํา  

 
แนวคิด 
๒. ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะตองมีขอมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลง  ความกาวหนา  ปญหาอุปสรรค ระบบการควบคุมภายในการประเมินและติดตามผล
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจเก็บไวในแฟมถาวรและขอมูลที่ใชประโยชนในการตรวจสอบเปน
ประจําของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดานการเงิน  การดําเนินงาน  การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุ    การจัดเก็บรายไดรวมทั้งขอมูลที่แสดงถึงการกระทําที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี    ดวยเหตุนี้รายงานที่เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวขางตนที่ผูรับตรวจตอง
จัดสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงตองถูกตองเชื่อถือไดและมีคุณภาพเพื่อใชเปนหลักฐาน
ประกอบการวิเคราะหและตรวจสอบ  ซึ่งจะชวยใหการตรวจเงินแผนดินมีประสิทธิภาพ ทันเวลาเปน
ประโยชนตอผูใชรายงานผลการตรวจสอบ 



 ๒

คํานิยาม 
๓.        หนวยรับตรวจ หมายถงึ (๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ี 
    ฐานะเปนกระทรวง  ทบวง  หรือกรม 
   (๒) หนวยงานของราชการสวนภมูิภาค 
   (๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 
   (๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณหรือ 
    ตามกฎหมายอื่น 
   (๕) หนวยงานอื่นของรัฐ 
   (๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนนุ หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือ      
    ทรัพยสินลงทนุจากหนวยรับตรวจตาม(๑)(๒)(๓)(๔)หรือ 
    (๕) ไดแก  องคกรเอกชน   
   (๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการทีไ่ดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที ่
    มีกฎหมายกาํหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผู 
    ตรวจสอบ 
๔. หนวยงานอืน่ หมายถงึ หนวยรับตรวจที่มีหนาทีก่ํากบัหรือควบคุมหรือรับผิดชอบหนวย 
 ที่เกี่ยวของ  รับตรวจหรือหนวยงานที่ควบคุมทางดานการเงนิเชน   สํานักงบ 
   ประมาณ กระทรวงการคลังหรือหนวยงานที่ควบคุมทางดานแผน 
   เชน สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง 
   ชาติ  หรือหนวยงานอืน่ๆ  เชน  สํานักงานคณะกรรมการปองกนั 
   และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ   
   เปนตน  และรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบดวย 
๕. ผูกํากับดูแล หมายถงึ บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกาํกับดูแล 
   หรือบังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ   
   - ในกรณีหนวยรับตรวจระดับกรมไดแก ปลัดกระทรวงหรือผูดํารง 
     ตําแหนงเทยีบเทา   หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   - ในกรณีหนวยรับตรวจเปนรัฐวิสาหกิจไดแก  คณะกรรมการหรือ 
     คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนัน้ 
   - ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนภมูิภาค   
     ไดแก ผูวาราชการจังหวัด  สวนในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวย 



 ๓

     งานของราชการสวนกลางแตต้ังอยูในสวนภูมิภาค ไดแก 
     อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
   - ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนทองถิ่น     
     ไดแก  ผูวาราชการจงัหวัด  นายอาํเภอ 
   - ในกรณีหนวยงานอืน่ของรัฐ และหนวยรับตรวจในขอ ๓(๖)(๗) 
     ไดแก บุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนผูบังคบับัญชาสูงสุดของ 
     หนวยงานนัน้ 
๖.     ผูรับตรวจ หมายถงึ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบในการ 
    ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 
๗.     ฝายบริหาร หมายถงึ ผูรับตรวจ  หรือผูบริหารทกุระดับของหนวยรับตรวจ 
๘.     ผูตรวจสอบภายใน หมายถงึ ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ  หรือ 
    ดํารงตําแหนงอื่นทีท่ําหนาทีเ่ชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน    
๙.     ผูตรวจสอบ หมายถงึ ขาราชการและลูกจางของสาํนักงานการตรวจเงนิแผนดนิที ่
    ปฏิบัติงานตรวจสอบ  รวมทั้งผูเกี่ยวของหรือสนับสนุนการปฏิบัติ  
    งานตรวจสอบ 
๑๐     การควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล   ฝายบริหารและบุคลากร 
 ภายใน ของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน  เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุ 
  สมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค       
  ของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสทิธิภาพของ 
  การดําเนินงาน   ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน 
  หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  
  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ  ดานความเชื่อถือไดของรายงาน 
  ทางการเงิน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
  และมติคณะรัฐมนตรี 
๑๑.  เงินแผนดิน หมายถึง เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐ  หนวยงาน 
    ลักษณะพิเศษ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทั้งที่เปน         
    เงินงบประมาณรายจาย  เงินรายไดแผนดิน  เงินเบิกเกินสงคืน   
    เงินเหลือจายปเกาสงคืนและเงินนอกงบประมาณ   และใหรวมถึง 
    เงินคงคลังดวย 



 ๔

๑๒.   เงินงบประมาณ หมายถงึ งบประมาณรายจายและรายรับของหนวยรับตรวจ                  
๑๓.  เงินนอกงบประมาณ หมายถงึ เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 
  นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจาย  และรายรับ 
๑๔.   แบบการรายงาน หมายถงึ เอกสารหรือส่ืออีเล็กทรอนกิสหรือรูปแบบอื่นที่สํานกังาน 
 การตรวจเงนิแผนดินกาํหนดไวใหเปนแบบการรายงาน 
 
ขอบเขตการใช 
๑๕.   ใชกับผูรับตรวจ  ฝายบริหาร  ผูตรวจสอบภายใน  ผูกํากับดูแลของหนวยรับตรวจ  หนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ   และผูตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน    
 
กรอบการจัดทํารายงาน 
๑๖.  ขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่ใชประโยชน    เพื่อใหการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน การบัญชี การรับ การใชจาย การใชประโยชน การเก็บรักษา การบริหาร
เงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชน ของหนวยรับตรวจที่ไดจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการอื่น ๆ ที่กําหนด 

 
วัตถุประสงค  
๑๗. เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับขอมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินแผนดินของหนวยรับตรวจ

อยางเพียงพอและทันเวลา 
๑๘.  เพื่อใหผูตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและตามวัตถุประสงคของการตรวจเงินแผนดิน  
รวมทั้งใหคําแนะนําและขอเสนอแนะกับหนวยรับตรวจไดทันเวลาเพื่อปองกันความเสียหาย 

 
กําหนดการสงแบบการรายงาน 
๑๙.  ผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูกําหนดแบบการรายงาน   ระยะเวลาซึ่งอาจเปนประจาํเดือน ประจํา 

รายไตรมาสและประจําป   วิธีการสง   สถานที่และหนวยรับตรวจที่ตองจัดสง 
 
 



 ๕

รายงานและเอกสารที่หนวยรับตรวจตองจัดสง 
๒๐. รายงานและเอกสารทีห่นวยรับตรวจตองจัดสงใหสํานกังานการตรวจเงินแผนดินเปนประจาํ 
 ไดแก     

๒๐.๑   สําเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารเงินแผนดินที่ตองจัดสงใหกรมบัญชีกลาง   
เชน รายงานแผนและผลการเบิกจายเงินงบดําเนินงาน ประมาณการรายรับรายจายเงิน
นอกงบประมาณ  ฯลฯ     

            ๒๐.๒   สําเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารเงินแผนดินที่ตองจัดสงใหสํานักงบประมาณ 
            เชน  รายงานแผนและผลการดําเนินงานรายไตรมาสและประจําปและเอกสารประกอบ  

รวมทั้งตัวชี้วัดความสําเร็จระดับหนวยงาน   แผนงาน   งานหรือโครงการ 
๒๐.๓   รายงานการเงิน/งบการเงินซึ่งประกอบดวย  งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงผลการ

ดําเนินงาน  งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  แบบแผนการปฏิบัติราชการที่กําหนดใหหนวยรับตรวจตอง
จัดทําและสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบพรอมดวยงบทดลอง 

๒๐.๔   รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔  ขอ ๖  

            ๒๐.๕ สําเนาแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งผูตรวจสอบภายในจัดทํา
ข้ึนตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๕ และ ๖  เพื่อเสนอตอผูบริหารซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานและผูที่
เกี่ยวของ 

๒๐.๖  สําเนารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จัดสงใหหนวยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ ๖ 

            ๒๐.๗   รายงานการประมาณการการจัดเก็บรายไดและรายงานผลการจัดเก็บรายไดเปรียบเทียบกับ   
                       ประมาณการ โดยใหระบุถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดผลแตกตางจากประมาณการ 
            ๒๐.๘   รายงานการจายเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนที่ใหกลุมบุคคลหรือหนวยงานอื่น   
                        และวัตถุประสงคในการใหเงิน  รวมทั้งสรุปรายงานการติดตามผลตามวัตถุประสงค 

๒๐.๙   แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจางประจําปและรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติ 
           การจัดซื้อจัดจางตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติ 
           การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๕ และ ๖ 



 ๖

๒๐.๑๐ สําเนารายงานเกี่ยวกับความคืบหนาและการประเมินผลงานตามแผนงาน งานหรือโครงการ    
ซึ่งหนวยรับตรวจไดจัดทําและสงใหหนวยงานอื่นตามขอตกลงหรือขอกําหนด  โดยให
ครอบคลุมขอมูลดังตอไปนี้ วัตถุประสงคของโครงการ  เปาหมาย ข้ันตอนหลักในการ
ดําเนินงาน  หนวยงานอื่นที่รวมรับผิดชอบในแตละขั้นตอน ระยะเวลา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งบประมาณและแหลงที่มาของเงิน  รวมทั้งระบุถึงสาเหตุที่ทําใหไมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย 

          ๒๐.๑๑ รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ กรณีมีการกระทําละเมิดหรือทุจริต 
          ๒๐.๑๒ รายงานอื่นซึ่งจําเปนในการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเห็นสมควรใหจัดสง    
                       เพิ่มเติม 
 

รายงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของที่ตองจัดสง 
๒๑.      รายงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับหนวยรับตรวจเพื่อประโยชนของการตรวจเงินแผนดิน  เชน 

สําเนารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน  งาน  หรือโครงการของหนวยรับตรวจซึ่ง 
สํานักงบประมาณไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานการติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ 
 

หนังสือรับรองของผูบริหาร 
๒๒.  หนังสือนําสงรายงานและเอกสารที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ตอง

มีคํารับรองผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจระบุไวดังนี้  “ รายงานและเอกสารที่จัดสงให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินนี้   ถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการและมิไดปกปด
ขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ” 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ใหความเห็นชอบมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําและแบบการรายงานที่ 

จําเปนสําหรับการตรวจเงินแผนดินที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปน
ประจํา  ฉบับนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ครั้งที่  ๒๗/๒๕๔๖  วันที่  ๒๔  
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 


