บทที่ 1
การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของเครื่ องมื อ ควบคุ ม ของฝ่ ายบริ หาร
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านด้า นต่ า ง ๆ ภายในองค์ก รอย่า งอิ ส ระด้ว ยการสอบทาน
การปฏิบตั ิงานในด้านการบริ หารงบประมาณ การบริ หารการเงิน การบริ หารพัสดุและทรัพย์สิน
การบริ หารงาน ด้านอื่ น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญ ชี การวิเคราะห์ประเมิน ความเพีย งพอ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงินและการบริ หารงาน รวมทั้งการรายงาน
ผลการตรวจสอบและการให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้ฝ่ายบริ หารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน
ไปใช้ในการบริ หารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสําเร็ จแก่องค์กร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน คื อ การปฏิบ ัติ ง านโดยอิส ระปราศจากการแทรกแซง
ในการทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วยการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทุก ระดับขององค์ก รให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่และดําเนิ น งานให้เป็ นไปตาม กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้ น ผลการดําเนิ น งานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรู ป
ของรายงานผลที่มปี ระโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร รวมถึงการสนับสนุ นให้มีการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน
1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศด้านการบัญชี
การเงิน และการดําเนินงาน
2. การสอบทานให้เ กิ ด ความมัน่ ใจว่า ระบบที่ ใ ช้เ ป็ นไปตามนโยบาย แผน
และวิ ธีปฏิบตั ิงานที่องค์กรกําหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น
3. การสอบทานวิธีป้ อ งกัน ดูแ ลทรัพ ย์สิ น ว่า เหมาะสม และสามารถพิสู จ น์
ความมีอยูจ่ ริ งของทรัพย์สินเหล่านั้นได้
4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็ นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิด ชอบของเจ้าหน้าที่ ร ะดับต่ าง ๆ
ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
6. การสอบทานและประเมิน ผลความเหมาะสมและความเพีย งพอของระบบ
การควบคุมภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงยุติธรรม : คู่มือการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลัก ษณะการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะองค์ก รที่ มี ค วามหลากหลายแตกต่ า งกัน
ทํา ให้จาํ เป็ นต้องใช้วิธีปฏิบัติก ารตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มน่ั ใจว่างานตรวจสอบภายใน
ครอบคลุม ถึ งกิ จ กรรมต่ าง ๆ ในองค์ก ร โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ท ราบถึ ง จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง
ของการบริ ห ารงาน ระบบการควบคุ ม ภายใน ความถู ก ต้อ งเชื่ อ ถือ ได้ข องข้อ มูล ทางบัญ ชี
และการเงิ น การควบคุ มดู แล และการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติต ามระเบียบคําสั่ง การประเมิน
ประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภ าพและความประหยัด ในการจัด การและการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
ในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่ องต่าง ๆ ทํารายงานเสนอแนะฝ่ ายบริ หาร เพื่อพิจารณาสัง่ การ
แก้ไขปรับปรุ งต่อไป โดยวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงานหรื อแต่ละกิจกรรม
จะมีส่วนสําคัญในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายใน
ที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน
โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของระบบงานต่ าง ๆ ว่ ามี เพี ยงพอที่ จ ะมัน่ ใจได้ว่า ข้อ มูล ที่ บ ัน ทึ ก ในบัญ ชี รายงาน ทะเบี ย น
และเอกสารต่ าง ๆ ถูก ต้อง และสามารถสอบทานได้หรื อเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย
ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เป็ นการตรวจสอบ
ผลการดําเนิ น งานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์ก ร ให้เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมาย หรื อหลักการที่กาํ หนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลและความคุม้ ค่า
โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้ วดั ที่เหมาะสม
ทั้ง นี้ ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความเพี ย งพอ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง
และการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย
2.1 ความมีประสิ ทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มน่ั ใจได้ว่า
การใช้ทรัพยากรสําหรั บแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุ น อันมีผลทําให้องค์ก ร
ได้รับผลประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
2.2 ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คื อ มี ก ารจัด ระบบงานและวิ ธี
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งทําให้ผลที่เกิดจากการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายขององค์กร
2.3 ความคุม้ ค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
ไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่ มเฟื อย ซึ่งส่ งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรื อลดการใช้ทรัพยากรตํ่ากว่า
ที่กาํ หนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย
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3. การตรวจสอบการบริ ห าร (Management Auditing) เป็ นการตรวจสอบ
การบริ หารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม
การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริ หารงานด้านต่าง ๆ
ว่า เป็ นไปอย่า งเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ภารกิ จ ขององค์ก ร รวมทั้ง เป็ นไปตามหลัก การ
บริ หารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่ องความน่ าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
ความเป็ นธรรม และความโปร่ งใส
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้ อ กําหนด (Compliance Auditing) เป็ นการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่
และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ที่กาํ หนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรื อถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการตรวจสอบทางการเงิน หรื อการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได้
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
เป็ นการพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
การตรวจสอบประเภทนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของงานตรวจสอบภายในเกื อ บทุ ก งานที่ น ํา ระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ไม่ว่าเป็ นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน
หรื อการตรวจสอบการบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายในจึงจําเป็ นต้องมีความรู ้ในระบบงานสารสนเทศนี้
เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจ้างผูต้ รวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์
โดยตรงมาดําเนิ นการตรวจสอบเนื่ องจากเป็ นงานเทคนิ คเฉพาะ ผูต้ รวจสอบภายในอาจมีความรู ้
ความชํานาญไม่เพียงพอและต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรี ยนรู ้ ซึ่งอาจทําเกิดความเสี ยหายแก่งาน
ขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่สาํ คัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพื่อให้ทราบถึง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
6. การตรวจสอบพิเ ศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณี
ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ ายบริ หาร หรื อกรณี ที่มีก ารทุจ ริ ต หรื อการกระทําที่ส่อไปในทางทุจ ริ ต
ผิดกฎหมาย หรื อกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า จะมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้ น ซึ่งผูต้ รวจสอบภายในจะดําเนิ น การตรวจสอบเพื่อค้น หาสาเหตุ ข้อเท็จ จริ ง ผลเสี ย หาย
หรื อผูร้ ับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน
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บทที่ 2
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในจําเป็ นต้องดําเนิ นการอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้
ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิ งานตรวจสอบได้อย่างมัน่ ใจและได้ผลงานที่ มีคุ ณ ภาพ ทั้งนี้
ขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ที่สาํ คัญประกอบด้วย การวางแผนตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
และการจัดทํารายงานและติดตามผล ดังนี้

1. การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนเป็ นการคิด ล่วงหน้าก่ อนที่จ ะลงมือปฏิบตั ิ งานจริ งว่าจะตรวจสอบ
เรื่ องใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่ หน่ ว ยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาตรวจสอบเท่าไร
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดี
ช่วยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากําลังที่กาํ หนด
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบตั ิงานที่หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
จัดทําขึ้น โดยทําไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่ องที่จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
แต่ละเรื่ อง ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็ นระยะ เพื่อให้งานตรวจสอบ
ดําเนินไปอย่างราบรื่ นทันตามกําหนดเวลา แผนการตรวจสอบเปรี ยบเสมือนเข็มทิศชี้ทางของการ
ปฏิ บัติ งานของเจ้าหน้า ที่ ผูป้ ฏิ บัติ ง านตรวจสอบภายในให้เดิ น ไปในแนวทางที่ ไ ด้ก ําหนดไว้
แผนการตรวจสอบจะกําหนดวัต ถุประสงค์ เป้ าหมาย และขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การปฏิบ ตั ิ ง านและใช้เ ป็ นแนวทางในการจัด ทํา แผน
การปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายในต่อไป ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็ น 2 ระดับ ได้แก่
ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็ นแผนที่จดั ทําไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่
1 ปี ขึ้ นไป โดยทัว่ ไปมีร ะยะเวลา 3 - 5 ปี และแผนฯ ต้องกําหนดให้ค รอบคลุมหน่ ว ยรับตรวจ
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบทั้งหมด และประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหน่ วยรับตรวจ เรื่ องที่จะตรวจ
ระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบ จํานวนผูต้ รวจสอบ และจํานวนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบ
ข. แผนการตรวจสอบประจําปี เป็ นแผนที่จดั ทําไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี
และต้องจัด ทําให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ กาํ หนดไว้ โดยการนําหน่ ว ยงาน
และเรื่ อ งที่จ ะตรวจสอบในแต่ ละปี ตามที่ ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัด ทําเป็ น
แผนการตรวจสอบประจําปี ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขต
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ และงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
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เมื่อหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ให้เสนอแผนการตรวจสอบต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของส่ วนราชการ เพื่อพิจ ารณาอนุ มตั ิ ภายในเดือน
กันยายนของทุ กปี และควบคุ มดู แลการปฏิบัติ งานให้เป็ นไปตามแผนที่ ก าํ หนด ซึ่ งในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน ถ้าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพบว่ามีส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุ ง
แผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอให้ผบู ้ ริ หารพิจารณาอนุมตั ิอีกครั้งหนึ่งด้วย
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จดั ทําแผนการตรวจสอบแล้ว หัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมอบหมายให้ผูต้ รวจสอบภายในดําเนิ น การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผูต้ รวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ
ฉะนั้น แผนการปฏิบัตงิ าน จึงหมายถึง แผนปฏิบตั ิงานที่ผตู ้ รวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการตรวจสอบได้จดั ทําขึ้นล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่ องใด ที่หน่ วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์
ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึ งจะทําให้การปฏิบัติ งานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็ จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดทําแผนการปฏิบตั ิงานต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจําปี
และการวางแผนการปฏิบตั ิงานต้องอาศัย ข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลเบื้ องต้น การประเมิน ผล
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การวางแผนการปฏิบตั ิงานในแต่ละเรื่ อง
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสําคัญ

2. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบ หมายถึ ง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน
และรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่าง ๆ ว่าเป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนําข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อผูบ้ ริ หารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริ หารงาน โดย
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบประกอบด้ว ยสาระสําคัญ 3 เรื่ อง ได้แก่ ก่อนเริ่ มปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ และการปฏิบตั ิเมื่อเสร็ จสิ้นงานตรวจสอบ
1. ก่อนเริ่มปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
หลังจากจัด ทําแผนการปฏิบัติ งานเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ผูต้ รวจสอบภายใน
ต้องจัดทําตารางการปฏิบตั ิงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรื อกิจกรรม
และทําความตกลงกับหน่วยรับตรวจในเรื่ องความพร้อม ขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ การดําเนินการก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ มีข้นั ตอน ดังนี้
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1) การแจ้ ง ผู้ รั บ ตรวจ หัว หน้า ผู ต้ รวจสอบภายในควรติ ด ต่ อ ผู บ้ ริ หาร
ของหน่ ว ยรั บตรวจและผูท้ ี่ มีหน้าที่ รั บผิด ชอบงานหรื อกิจ กรรมที่จ ะถูก ตรวจสอบให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต กําหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
2) การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็ นการคัดเลือกผูต้ รวจสอบภายในที่เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถของผูต้ รวจสอบภายในตามงานหรื อกิ จกรรมที่ ตรวจสอบ อัน จะมีผล
ต่ อการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
3) การบรรยายสรุ ป งานตรวจสอบอย่า งย่อ ให้แ ก่ ที ม ตรวจสอบ เพื่อ ให้
ที มตรวจสอบได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในการตรวจสอบ รายละเอียดการเดินทาง และกระดาษทําการที่ตอ้ งใช้ในการตรวจสอบ
4) หัวหน้ าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบควรกําหนดให้หนึ่ ง
ในทีมผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นหัวหน้าทีมเพื่อทําหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
(1) สร้ างสัมพัน ธ์ก ับผูบ้ ริ หารของหน่ ว ยรั บตรวจ โดยจัด ประชุ ม เปิ ด
และปิ ดงานตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบ
(2) จัด ทํา ตารางการปฏิบ ัติ ง านตรวจสอบ กํา กับ ดู แ ลการตรวจสอบ
ของผูร้ ่ วมทีม ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และตารางการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้
(3) แก้ไขเพิ่มเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
5) การเตรี ย มการเบื้ อ งต้ น เมื่อ ได้รั บ มอบหมายให้ต รวจสอบในเรื่ อ งใด
หรื อกิจกรรมใด ผูต้ รวจสอบภายในควรเตรี ยมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) สอบทานงานตรวจสอบที่ทาํ มาแล้ว เพื่อกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
เช่น กระดาษทําการ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษาแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ
ปัญหา แผนงานและวัตถุประสงค์โดยรวม
(3) ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการตรวจสอบ
2. ระหว่างการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายในเริ่ มปฏิบตั ิงานตรวจสอบด้วยการประชุมเปิ ดงานตรวจสอบ
ระหว่างทีมตรวจสอบกับผูร้ ับตรวจที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียดของขอบเขต
การตรวจสอบให้ผรู ้ ับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบตั ิงานตรวจสอบมีข้นั ตอนที่ควรดําเนินการ ดังนี้
1) การมอบหมายงานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงาน
ตามที่ผตู ้ รวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู ้ ความชํานาญ รวมทั้งควรเลือกงานที่สามารถพัฒนา
ความชํานาญและประสบการณ์แก่ผตู ้ รวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระด้วย
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2) วิธี ป ฏิ บ ั ติก ารตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในควรเลือ กวิธี ก ารตรวจ
และเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
การตรวจสอบ การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการเอกสาร
และสิ น ทรั พ ย์ รวมถึง การสอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน การทดสอบ
การปฏิบตั ิงานตามระบบที่วางไว้ และการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์
3) การกํากับ ดูแ ลการปฏิบัตงิ าน หัว หน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่กาํ กับดูแล
การปฏิบัติ งานของผูร้ ่ ว มที มอย่างละเอีย ด สมํ่าเสมอ เพื่อให้แน่ ใจว่าการปฏิบัติ งานตรวจสอบ
เป็ นไปตามวิธีปฏิบตั ิการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ให้สอดคล้องกับตารางการปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่กาํ หนดไว้
4) การนํ าแผนการปฏิบัติง านตรวจสอบมาใช้ ผูต้ รวจสอบภายในต้องนํา
แผนการปฏิ บัติ ง านที่ ไ ด้จ ัด ทํา ไว้ล่ ว งหน้า มาใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบ
แผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยผูต้ รวจสอบ
ภายในควรระบุขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขแผนการปฏิบตั ิงานไว้ในกระดาษทําการ ซึ่งหัวหน้าทีม
ตรวจสอบต้องประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะ
5) การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจําเป็ น
ต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผลและความคุม้ ค่าที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุ มตั ิ
จากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง
6) การประชุมปิ ดงานตรวจสอบ การประชุมปิ ดงานตรวจสอบจะกระทําเป็ น
ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบได้จดั ทําสรุ ปผลสิ่ งที่ตรวจพบ หรื อเมื่อจัดทําร่ างรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องประกอบด้วยผูบ้ ริ หารหน่วยรับตรวจที่มีอาํ นาจ
สัง่ การให้ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะหรื อผลสรุ ปจากที่ประชุม เรื่ องต่าง ๆ ที่นาํ เข้ามาเป็ นวาระการประชุม ดังนี้
(1) สรุ ปการตรวจสอบ
(2) ทําความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่ยงั สงสัย
(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่ยงั มีความเห็นไม่ตรงกัน
(4) แจ้งกําหนดการการออกรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(5) ขอบคุณผูเ้ กี่ยวข้องในการให้ความร่ วมมือ
3. การปฏิบัตเิ มื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
หลังจากเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานตรวจสอบในหน่ วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีม
ตรวจสอบควรสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ เสร็ จสมบูรณ์ และเป็ นไป
ตามแผนการตรวจสอบที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษทําการ
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เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบและข้อสรุ ปสิ่ งที่ตรวจพบ สอบทานร่ างรายงาน
ผลการปฏิบตั ิ งาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูต้ รวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมิน จาก
ความสําเร็ จของงานตามวัต ถุประสงค์ที่ก าํ หนดไว้ การปฏิบัติ งานเมื่อเสร็ จ สิ้ น งานตรวจสอบ
ประกอบด้วยการรวบรวมหลักฐาน การรวบรวมกระดาษทําการและการสรุ ปผลการตรวจสอบ ดังนี้
1) การรวบรวมหลักฐาน หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง
เอกสาร ข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่ผตู ้ รวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิ คและวิธีการต่าง ๆ
ในการรวบรวมขึ้นระหว่างทําการตรวจสอบ รวมถึง หลักฐานที่ขอเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
สนับ สนุ น ความเห็ น เกี่ ย วกับ ข้อ สรุ ปหรื อข้อ ตรวจพบในการพิ สู จ น์ ว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ต รวจพบนั้ น
มี ความถูกต้องน่าเชื่อได้มากน้อยเพียงใด คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบด้วย
คุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ (Competency)
ความเกี่ยวข้อง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness)
2) การรวบรวมกระดาษทําการ กระดาษทําการ (Working Papers) คือ เอกสาร
ที่ ผูต้ รวจสอบภายในจัด ทํา ขึ้ นในระหว่ า งการตรวจสอบเพื่ อ บัน ทึ ก รายละเอี ย ดการทํา งาน
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจาก
การประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุ ปของการตรวจสอบเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ผูต้ รวจสอบภายในควรสรุ ปผลการตรวจสอบงานแต่ละส่ วนเมื่อเสร็ จ สิ้ น
การตรวจสอบ โดยการสรุ ปการตรวจสอบจากกระดาษทําการที่ได้จ ดั ทํา ผูต้ รวจสอบภายใน
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและสรุ ปเฉพาะสิ่ งที่เป็ นสาระสําคัญ เท่านั้น ผลสรุ ปการตรวจสอบ
จากกระดาษทําการอาจทําได้หลายรู ปแบบ คือ
(1) การสรุ ปแต่ละส่วนงานที่ตรวจสอบ เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของเรื่ อง
ที่ตรวจสอบเป็ นส่วน ๆ โดยระบุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สิ่ งที่ตรวจพบ
สรุ ปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งสิ่ งที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากผูร้ ับตรวจ
(2) การสรุ ปแบบสถิติ เป็ นการสรุ ปโดยใช้แบบสถิติในการรายงานผลที่ได้
จากการทดสอบรายการ การสรุ ปควรจัดทําเป็ นขั้น ๆ ลดหลัน่ กันในรู ปสามเหลี่ยม กล่าวคือ ข้อมูล
ส่วนยอดจะมีรายละเอียดประกอบน้อยลดหลัน่ กันลงไปตามลําดับ
(3) การสรุ ปผลการประชุม เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูร้ ับผิดชอบ
ในหน่วยรับตรวจ ผูต้ รวจสอบภายในสรุ ปผลการประชุมเกี่ยวกับสิ่ งที่เห็นด้วย และสิ่งที่ไม่เห็นด้วย
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและระบุวนั ที่ เวลา ที่มีการประชุม
(4) การสรุ ปตามแนวการตรวจสอบ เป็ นการสรุ ปสิ่งที่ตรวจพบและข้อคิดเห็น
ของผูต้ รวจสอบภายในตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ
(5) การสรุ ปข้อบกพร่ อง เป็ นส่ วนที่สาํ คัญที่สุดส่ วนหนึ่ งของการรายงาน
การสรุ ปผล ต้องตรงกับข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นหรื อข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่ได้ตรวจพบ
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3) การสรุปผลการตรวจสอบ การสรุ ปผลการตรวจสอบ เป็ นวิธีการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบขั้น สุ ด ท้ายก่ อนการจัด ทํารายงานผลการปฏิบ ัติ ง านหลัง จากที่ ผูต้ รวจสอบภายใน
ได้ทาํ การตรวจสอบเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแล้วเสร็ จ หรื อเป็ นเรื่ องที่เห็นว่าจําเป็ นต้องรายงานผลระหว่าง
การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผูต้ รวจสอบจะต้องรวบรวมข้อเท็จ จริ งและหลัก ฐานต่ าง ๆ ที่ ได้
ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุ ปหาข้อตรวจพบหรื อสิ่ งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปั ญหาข้อบกพร่ อง
ที่ คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ

3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
การจัด ทํ า รายงาน เป็ นการรายงานผลการปฏิ บัติ ง านให้ผูบ้ ริ หารทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีปฏิบตั ิงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุ ปข้อบกพร่ อง
ที่ ต รวจพบ ประเด็น ความเสี่ ยงที่สําคัญและการควบคุ ม รวมทั้งเรื่ องอื่น ๆ ที่ผูบ้ ริ หารควรทราบ
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุ ง เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ่ีเกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุ ง
การเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผตู ้ รวจสอบจะต้องเอาใจใส่
เป็ นพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบตั ิ งานของผูต้ รวจสอบภายในทั้งหมด
ลักษณะของรายงานที่ดี ต้องเป็ นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน รายงานเรื่ องที่มีสาระสําคัญ ข้อตรวจพบ
เป็ นเรื่ องที่ตรงกับข้อเท็จจริ ง ข้อเสนอแนะหรื อ ข้อแนะนําเป็ นประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิได้
โดยสรุ ปลักษณะของรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ดีมีองค์ประกอบ คือ ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล
สร้างสรรค์ และจูงใจ โดยรู ปแบบของรายงานผลการปฏิบตั ิงานขึ้ นอยู่กบั ผลของการตรวจสอบ
และความต้องการของฝ่ ายบริ หาร รู ปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป ได้แก่
1. การรายงานเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร (Written Report) เป็ นวิ ธี ก ารรายงาน
ที่มีลกั ษณะเป็ นทางการ ใช้รายงานผลการปฏิบตั ิงานเมื่อการตรวจสอบงานหนึ่ งงานใดแล้วเสร็ จ
ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องจัดทํารายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรื อข้อเสนอแนะ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
2. การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็ น
2.1 การรายงานด้ว ยวาจาที่ ไม่เป็ นทางการ ส่ วนใหญ่ ใช้ก ับรายงานที่ต ้อง
กระทําโดยเร่ งด่วนเพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์ จะใช้ในกรณี ที่ควรแจ้งให้ผบู ้ ริ หารหรื อหัวหน้าหน่ วย
รับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบเพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น
2.2 การรายงานด้วยวาจาที่เป็ นทางการ เป็ นการรายงานโดยการเขียนรายงาน
และมีการนําเสนอด้วยวาจาประกอบ นอกจากนี้ การรายงานด้วยวาจายังใช้ในกรณี เสนอรายงานผล
ความคืบหน้า หรื อผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หาร เพื่อขอความเห็น
เกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่ตรวจพบหรื อขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรื อขอความช่วยเหลือในกรณี การตรวจสอบ
มีปัญหาหรื ออุปสรรค เช่น ผูร้ ับตรวจไม่ให้ความร่ วมมือหรื อไม่ให้เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ
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การติดตามผล (Follow Up) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญ ยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณ ภาพ
และประสิ ท ธิผ ลข อง ง า น ต ร ว จ สอบ ว่ า ผู ร้ ั บ ก า ร ต ร ว จ แ ละ ผู บ้ ริ ห า ร ไ ด ้ป ฏิ บ ัต ิ ต า ม
ข้อ เสนอแนะในรายงาน การปฏิบตั ิงานตรวจสอบหรื อไม่ และข้อบกพร่ องที่พบได้รับการแก้ไข
อย่างเหมาะสมแล้ว หรื อยัง เมื่อผูต้ รวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติ งานต่ อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผูบ้ ริ หารได้สง่ั การหรื อไม่ประการใด และหากสัง่
การแล้วหน่วยรับตรวจดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในที่ผบู ้ ริ หารสัง่ การหรื อไม่
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่ องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรื อมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
และรายงานผลการติดตามต่อผูบ้ ริ หารต่อไป ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบแล้วมิได้ส่งั การแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ แสดงว่า ผูบ้ ริ ห ารยอมรับ ภาระความเสี่ ย งหากเกิด ความเสี ย หายขึ้ น ในอนาคต
สําหรับแนวทาง การติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพมีดงั นี้
1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสม
ในการติ ด ตามผล พร้ อมทั้งจัด งบประมาณของหน่ ว ยตรวจสอบภายในเพื่อ ให้ก ารติ ด ตามผล
ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรกําหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบตั ิงานในปี ก่อน
ไว้ในแผนการตรวจสอบในปี ปั จจุบนั การกําหนดตารางเวลาที่จะใช้ในการติดตามผลควรหารื อกับหัวหน้า
หน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่ วมมือและอํานวยความสะดวกในการติดตามผล
3. ผูต้ รวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติด ตามผล ต้องไม่มีส่ว นเกี่ย วข้อง
ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานนั้น ๆ เพื่อให้มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุ งแก้ไข
ว่าเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริ งหรื อไม่
4. ผูต้ รวจสอบภายในควรติ ดตามความคื บหน้าในการปรั บปรุ งแก้ไขจุ ด อ่อน
และข้อบกพร่ องจากหน่ วยงานเป็ นระยะ ๆ หากมีปัญหาผูต้ รวจสอบภายในควรเข้าไปพิจ ารณา
ให้คาํ แนะนําเพื่อให้สามารถดําเนินการต่อไปได้
5. ผูต้ รวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่ วยรับตรวจ
ในการแนะนําวิธีการแก้ไขปั ญหา จุดอ่อน และข้อบกพร่ องต่าง ๆ และกําหนดมาตรการป้ องกัน
ความผิดพลาดและข้อบกพร่ องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ควรมีการประเมินประสิ ทธิภ าพการติด ตามผล และเวลาในการดําเนิ น งาน
ของฝ่ ายบริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อการสัง่ การหรื อต่อการแก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ อง หรื ออาจประเมิน
จากแผนงานหรื อวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
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สรุปกระบวนการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
การวางแผนตรวจสอบ

การสํ ารวจข้ อมูลเบื้องต้ น
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ ยง
การวางแผนการตรวจสอบ

กระดาษทําการ

การวางแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
ระหว่ างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและ
ติดตามผล

การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
การติดตามผล
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บทที่ 3
การตรวจสอบด้ านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารระดับสูง และรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ ริ หารและหัวหน้า
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการบริ หารและการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กระทรวงยุติธรรมได้จาํ แนกประเภทเรื่ องที่ดาํ เนิ นการเป็ นตรวจสอบการดําเนิ นงาน ตรวจสอบการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
งานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม และปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
สําหรับการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีแนวทางในการตรวจสอบ
โดยมี กิ จกรรมที่ ต รวจสอบ วัตถุ ประสงค์ในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีก าร
ตรวจสอบ ดังนี้

กิจกรรมที่ตรวจสอบ
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
1.1 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง
1.2 การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
1.3 การควบคุมการรับ นําส่ง และนําฝากเงิน
1.4 การควบคุมเงินทดรองราชการ
2. การพัสดุ
การควบคุมทรัพย์สิน
3. การติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
3.1 การควบคุมงบประมาณ
3.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
4. การบันทึกบัญชีตามระบบ GFMIS
4.1 การควบคุมทัว่ ไป
4.2 การบัญชี
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วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เป็ นไป
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบวิธีการ คําสัง่ มติคณะรั ฐมนตรี รวมทั้งแสดงข้อมูล
ทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
2. เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได้มีการ
จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินที่ชดั เจนและแน่นอน การใช้จ่ายเงินเป็ นไปตามแผนการใช้จ่าย และอัตรา
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนดและแนวทางเร่ งรัดติดตามการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ
3. เพื่อให้ทราบว่าการบันทึกบัญชีเป็ นไปตามระบบการบริ หารการเงินการคลัง
สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management information System : GFMIS) และการจัดทํา
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา
4. เพื่อสอบทานประสิ ทธิภ าพของระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ

ขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญ ชี และการพัสดุข องส่ ว นราชการในระดับกรม
โดยตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยและติ ด ตามการใช้จ่ า ยเงิ น งบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ
ตรวจสอบการบัน ทึก ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
การบัญ ชี และการพัสดุ และสํารวจองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน ประจํา ปี
งบประมาณที่เลือกตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
1. กิจกรรมการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
1.1 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังมีอยู่
จริ ง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถแยกประเภทของเงินได้
ประเด็นการตรวจสอบ ตรวจสอบเงินสดคงเหลือ เงินฝากธนาคาร และ
เงินฝากคลังมีอยูจ่ ริ ง ถูกต้อง ครบถ้วน และเก็บรักษาถูกต้อง
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วิธีการตรวจสอบ
1) เงินสดคงเหลือ
1. สอบทานการควบคุมดังต่อไปนี้
1.1 มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและมีการมอบหมาย
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบรับ-จ่ายเงินในระบบ GFMIS
1.2 ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ตามคําสัง่ โดยเคร่ งครัด
1.3 มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็ นปัจจุบนั
2. ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารแทนตัวเงิน เปรี ยบเทียบ
กับรายงานเงิ น คงเหลือประจําวัน และรายงานเงิ น สดคงเหลือ ประจํา วัน จากระบบ GFMIS
เพื่อพิสูจน์ว่ามีอยูจ่ ริ ง ถูกต้อง ครบถ้วน
3. วิเคราะห์ว่าเงินสดคงเหลือที่ตรวจนับได้เป็ นเงินประเภทใด วงเงิน
และระยะเวลาเก็บรักษาเงิน เป็ นไปตามที่ระเบียบกําหนดหรื อไม่
4. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจจัดให้มีการควบคุม เงินสดคงเหลือในมือ
โดยวิธีการจัดทํารายละเอียดแยกประเภทเงินสดคงเหลือ และควบคุมมิให้มีวงเงินและระยะเวลา
การเก็บรักษาเงินเกินอํานาจ โดยนําเสนอหัว หน้าส่ ว นราชการสั่งการในกรณี มีก ารเก็บเงิน สด
เกินวงเงินหรื อเกินระยะเวลา ที่ ระเบียบกําหนด
2) เงินฝากธนาคาร
1. สอบยันยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
กับสมุดคู่ฝากธนาคาร (ที่ปรับยอดเป็ นปัจจุบนั แล้ว) หรื อหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันตัดยอด
2. จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันตัดยอด เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริ ง
ของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกรายการ กรณี ไม่ถูกต้องให้หาสาเหตุ
3. สอบทานว่ามีการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ทุกบัญชี เป็ นประจําทุกสิ้นเดือนหรื อไม่
4. สอบทานว่ามีการจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือของทุกบัญชี
เป็ นประจําทุกเดือนหรื อไม่ โดยเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณและเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ประกอบด้วยรายการใด จํานวนเงินเท่าใด แต่ละประเภทมีจาํ นวนเงินเท่าใด
5. สอบทานยอดเงินตามรายละเอียดตามข้อ 5 ว่าถูกต้องตรงกันกับยอด
คงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) หรื อไม่

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงยุติธรรม : คู่มือการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

14

3) เงินฝากคลัง
1. สอบทานการควบคุ ม ว่า มีก ารจัด ทํา รายละเอีย ดเงิ น ฝากคลัง
คงเหลือ เป็ นประจําทุกเดือนว่าประกอบด้วยเงินประเภทใด
2. กระทบยอดเงินฝากคลังคงเหลือ ตาม “รายงานแสดงการเคลื่อนไหว
เงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013)” กับรายละเอียดเงินฝากคลังคงเหลือ
1.2 การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มนั่ ใจว่า หน่ วยรับตรวจมีการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
ประเด็นการตรวจสอบ ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ การเบิกจ่ ายเงิน
การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
วิธีการตรวจสอบ
1) เงินงบประมาณ
1. ตรวจสอบว่ามีการจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดหรื อไม่ และได้แยก
เป็ นรายโครงการ พร้อมทั้งแสดงยอดคงเหลือของทุกโครงการหรื อไม่
2. สอบทานว่ามีการสอบยันยอดเงินงบประมาณคงเหลือในทะเบียน
คุมเงิน ประจํางวด กับรายงานสถานะการใช้จ่ ายงบประมาณ (ZFMA47) และเงินงบประมาณ
คงเหลือที่เจ้าหน้าที่วางเบิกควบคุมไว้ว่าถูกต้องตรงกัน เป็ นประจําทุกเดือน
3. มีการวิเคราะห์ผลการสอบยันยอดเสนอผูบ้ ริ หาร
4. กรณี ที่หน่วยรับตรวจไม่จดั ทําผลการสอบยันยอด ให้ผตู ้ รวจสอบสอบ
ยันยอดเอง หากไม่ถูกต้องตรงกันให้หาสาเหตุ
2) การเบิกจ่ายเงิน
1. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบรายงานการขอเบิก
เงิ น คงคลัง (ZINF_R09) กับหลัก ฐานขอเบิ ก ที่ ผ่านการอนุ มตั ิ จ ากผูม้ ีอาํ นาจก่ อนทําการอนุ ม ตั ิ
ในระบบ GFMIS (ปลด Block) หรื อไม่
2. สอบทานว่ า หน่ ว ยรั บ ตรวจจัด ให้มี ก ารตรวจสอบรายงาน
สรุ ปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) กับหลักฐานขอเบิกเป็ นประจําทุกวันหรื อไม่
3. สอบทานการเสนอรายงานสรุ ปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01)
ที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วให้ หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับรองความถูกต้องหรื อไม่
4. กรณี ที่หน่วยรับตรวจไม่ตรวจสอบ ให้ผตู ้ รวจสอบทําการสุ่ มตรวจสอบ
รายการตามข้อ 2
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3) การจ่ายเงินให้ เจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิในระบบ GFMIS
1. สอบทานว่ามีการตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ และจํานวนเงินใน
รายงานแสดงการจ่ายเงิน เข้าบัญชีของผูม้ ีสิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) กับหลักฐานขอเบิกหรื อไม่
2. สอบทานว่ามีการแนบรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผูม้ ี
สิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) กับหลักฐานต้นเรื่ องเบิก โดยถือเป็ นหลักฐานการจ่ายและจัดเก็บ
เรี ยงลําดับตามวันที่จ่ายเงิน
4) การจ่ายเงินให้ เจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิ
1. สอบทานว่าเพื่อให้มน่ั ใจว่า เงินที่ได้รับมีการนําส่ ง หรื อนําฝาก
ธนาคารถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการเขียนเช็คสัง่ จ่ายเงินผูเ้ ขียนเช็คตรวจสอบจํานวนเงินที่รับโอนเข้า
บัญ ชี เงิ น ฝากธนาคารตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) กับรายงานแสดงรายละเอีย ด
สถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503)
2. ผูเ้ ขียนเช็คกระทบยอดจํานวนเงินรับโอนเข้าบัญชีกบั จํานวนเงิน
ที่จะจ่ายให้ตรงกันก่อนการเขียนเช็คสัง่ จ่าย
3. ผูบ้ งั คับบัญชาสอบทานความถูกต้องของการเขียนเช็คสัง่ จ่าย
4. เมื่อจ่ายเช็ค ให้เจ้าหนี้ /ผูม้ ีสิทธิ ลงลายมือชื่อรับเช็คและได้เรี ย ก
หลักฐานการจ่าย
5. สอบถามเจ้าหน้าที่ว่ากรณี จ่ายเงินให้เจ้าหนี้บุคคลภายนอก ส่ วนใหญ่
จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิหรื อไม่ พร้อมตรวจสอบหลักฐาน
การจ่ายเงินเพื่อสอบยัน
6. สอบทานการควบคุ ม เพื่อให้ทราบรายการค้างจ่ ายและเร่ งรั ด
จ่ายเงินที่คา้ ง โดยตรวจสอบว่าจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือหรื อไม่ มีการตรวจสอบว่า
มีรายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณค้างนานเกินกําหนดระยะเวลา
ตามระเบียบหรื อไม่ กรณี มีเงินค้างนานมีการติดตามเร่ งรัดเจ้าหนี้ /ผูม้ ีสิทธิให้มารับเงินโดยเร็ วหรื อไม่
และทุกสิ้ นเดือนเจ้าหน้าที่บัญชี ได้วิเคราะห์เงินค้างนานในรายละเอีย ดเงิ นฝากธนาคารคงเหลือ
เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อสัง่ การหรื อไม่
1.3 การควบคุมการรับ นําส่ ง และนําฝากเงิน
ธนาคารถูกต้อง ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามหลักฐาน

วัตถุ ป ระสงค์ เพื่อให้มน่ั ใจว่า เงิ น ที่ ได้รั บมีก ารนําส่ ง หรื อนําฝาก
ประเด็นการตรวจสอบ การรับ นําส่ ง และนําฝากเงินในระบบ GFMIS

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงยุติธรรม : คู่มือการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

16

วิธีการตรวจสอบ
1. สอบทานว่ามีการควบคุมดังต่อไปนี้
1.1 เจ้าหน้าที่การเงินมีการออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
1.2 จัดทําทะเบียนควบคุมการรับ และนําส่ง/นําฝาก โดยบันทึกการรับเงิน
ในทะเบียนตามใบเสร็ จรับเงิน/ใบรับฝากเงินจากหน่ วยงานย่อย และบันทึกการนําส่ ง/นําฝากเงิน
ในทะเบียนตามหลักฐานการนําส่ง (ใบขอรับเงินและสําเนาใบนําฝากธนาคาร)
1.3 มีการเสนอขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจก่อนนําเงินส่ง/ฝากเงินที่ธนาคาร
1.4 บันทึกรายการรับ และนําส่งเงินในระบบ GFMIS
1.5 มีการสอบทานความถูกต้องของการบันทึกรับและบันทึกนําส่งเงิน
ในระบบ GFMIS โดยตรวจสอบรายการในรายงานการรับรายได้และนําส่งเงินคงคลัง
1.6 มีการเสนอขออนุมตั ิรายงานการรับรายได้และนําส่งเงินคงคลังจาก
ผูม้ ีอาํ นาจก่อนการอนุมตั ินาํ ส่งในระบบ (ปลด Block)
2. ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนควบคุมการรับและนําส่ง/นําฝาก ว่าบันทึก
รายการครบถ้วนเป็ นปัจจุบนั หรื อไม่
3. ตรวจสอบรายงานการรับรายได้และนําส่ งเงินคงคลัง กับทะเบียนคุม
การรับและนําส่ง/นําฝาก
1.4 การควบคุมเงินทดรองราชการ

เหมาะสม ดังนี้

กรมบัญชีกลางกําหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มนั่ ใจว่า ระบบการควบคุมเงินทดรองราชการมีความเพียงพอ
1.1 จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้อง
1.2 มี ก ารตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวเงิ น ทดรองราชการตามที่

1.3 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4 มีการควบคุมการรับ - จ่ายเงินทดรองราชการรัดกุม
1.5 เก็บรักษาเงินทดรองราชการที่คงเหลือเป็ นเงินสดถูกต้อง
1.6 รายงานเงินทดรองราชการถูกต้องครบถ้วน
2. เพื่อให้มนั่ ใจว่า การบริ หารจัดการเงินทดรองราชการมีประสิ ทธิภาพ
(ความสามารถในการหมุนเวียนใช้จ่ายเงินทดรองราชการ)
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วิธีการตรวจสอบ
1. สอบทานความมีอยูจ่ ริ งของเงินทดรองราชการ ณ วันที่ตดั ยอดที่เป็ นเงินสด
เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และใบสําคัญว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามยอดคงเหลือที่ปรากฏในทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการหรื อไม่ โดยดําเนินการตรวจนับเงินสด ตรวจสอบใบสําคัญ ตรวจสอบสัญญา
ยืมเงินที่ยงั ไม่ได้ส่งใช้ ตรวจสอบยอดเงินฝาก ธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุม เงินทดรองราชการ
เปรี ยบเทียบกับ ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก หาก ไม่ตรงกันให้จดั ทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
2. สอบทานว่า
2.1 มีการแต่งตั้งผูต้ รวจสอบ รายการเคลื่อนไหว ในทะเบียนคุมเงินทด
รองราชการหรื อไม่ หากมีการแต่งตั้งผูท้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับเจ้าหน้าที่
ผูจ้ ดั ทําทะเบียนคุมเงินทดรอง ราชการ (ดูคาํ สัง่ ประกอบ)
2.2 ผูท้ ี่ ได้รั บการแต่ งตั้งให้เป็ นผูต้ รวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ได้ทาํ การตรวจสอบเป็ นประจําทุกวันหรื อไม่ โดยดูร่องรอย
การปฏิบตั ิงาน (ลงชื่อกํากับในทะเบียนฯ)
3. ให้ตรวจสอบ โดยดูคาํ สัง่ และสังเกตการปฏิบตั ิงานว่ามีการมอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการโดยเฉพาะ ซึ่งผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายเป็ นผูจ้ ่ ายเงินทดรองราชการ
ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ผวู ้ างเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ
4. ให้สอบทานว่า
4.1 การส่ งใช้สัญญายืมเงิ น เป็ นเงิ นสด มีการออกใบเสร็ จ รั บเงิ น
หรื อไม่ และกรณี ส่งใช้เป็ นใบสําคัญ ออกใบรับใบสําคัญ หรื อไม่
4.2 ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐาน
ได้แก่ ใบสําคัญ รองจ่าย สัญญายืม และเอกสารประกอบ ฯลฯ แล้วเสนอขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ หรื อไม่
4.3 เมื่อจ่ายเงินให้ตรวจสอบหลักฐานประกอบ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร ที่เป็ นใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับ ว่ามีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” หรื อไม่
5. ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินสด ดังนี้
5.1 ให้ต รวจนับ จํา นวนเงิ น สดเก็ บ รั ก ษา ณ ที่ ทาํ การ เกิ น วงเงิ น
ที่ กระทรวงการคลังอนุญาตหรื อไม่
5.2 มีการเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไว้ในตูน้ ิรภัย และระบุจาํ นวนเงิน
ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันในช่อง “หมายเหตุ” หรื อไม่
6. ให้สอบทานว่าจัดให้มีการรายงาน ดังนี้
6.1 ทุกสิ้นเดือนได้จดั ทํารายงานครบถ้วน เป็ นประจําทุกเดือน
6.2 ส่งรายงานให้ ส.ตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรื อไม่
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7. ตรวจสอบการบริ หารจัดการเงินทดรองราชการ ดังนี้
7.1 ให้คาํ นวณสัดส่ วนการใช้ โดยตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
แล้วทําการวิเคราะห์การใช้จ่ายทั้งหมดจากเงินทดรองราชการภายในระยะที่สุ่มตรวจ (อย่างน้อย 2 เดือน)
แล้วเฉลี่ยต่อเดือน หาสัดส่ วนค่ าใช้จ่ายเงินทดรองราชการเฉลี่ยต่อวงเงินทดรองราชการที่ได้รับ
หากมีประสิทธิภาพควรมีสัดส่ วนเท่ากับ 1 นั่นคืออย่างน้อยการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับวงเงิน
ทดรองราชการที่ได้รับ
7.2 กรณี ที่การหมุนเวียนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตํ่ากว่า 1 ให้ตรวจสอบ
หาสาเหตุ โดยตรวจสอบว่าลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมภายในกําหนดสัญญาหรื อไม่ และสอบทานว่ามีการ
ควบคุมต่อไปนี้หรื อไม่
(1) มีการวิเคราะห์รายงานฐานะเงินทดรองราชการเสนอผูบ้ ริ หารทราบ
เพื่อพิจารณาสัง่ การ กรณี มีขอ้ สังเกตในประเด็น ต่อไปนี้
- มีลูกหนี้ คา้ งนานเกิน กําหนดส่งใช้ตามสัญญา
- จํานวนใบสําคัญมีมาก เนื่ องจากการเบิกเงินงบประมาณ
ชดใช้เงินทดรองราชการล่าช้า
(2) กรณี มีลูกหนี้ คา้ งนานเกินกําหนดสัญญาได้มีการติดตามเร่ งรัดหรื อไม่
7.3 สอบทานว่ามีการให้บริ การเงิ นทดรองราชการอย่างหลากหลาย
หรื อไม่ โดยได้มีการกําหนดการจ่ายเงินทดรองราชการให้กบั กลุ่มงานใด ประเภทรายจ่ายใด และมี
การให้บริ การตามที่กาํ หนดจริ ง
7.4 สอบทานว่าการวางเบิกเงินงบประมาณชดใช้ใบสําคัญเงินทดรองราชการ
รวดเร็ ว เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเพียงพอแก่ความต้องการ โดยได้มีกาํ หนดระยะเวลาในการรวบรวมใบสําคัญ
เพื่อวางเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการโดยเร็ วหรื อไม่ และตรวจสอบว่าการเบิกเงิน
งบประมาณชดใช้ใบสําคัญ เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนดหรื อไม่

2. กิจกรรมการพัสดุ
การควบคุมทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มนั่ ใจว่า การควบคุมทรัพย์สินถูกต้อง รัดกุม
2. การบันทึกบัญชีพสั ดุถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั
3. ตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ งของทรัพย์สิน
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วิธีการตรวจสอบ
1. สอบทานวิธีการควบคุมทรัพย์สินแต่ละประเภท ได้แก่ ครุ ภณ
ั ฑ์ที่มี
มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีมูลค่าตํ่ากว่า 5,000 บาท
2. สอบทานว่าผูบ้ ริ หารงานชั้นต้นตั้งแต่หวั หน้างานพัสดุข้ ึนไป มีวิธีการ
กํากับอย่างไรที่จะทราบได้ว่าการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็ นปัจจุบนั
3. ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อดูรูปแบบและวิธีการจัดทํา และ
วิเคราะห์เบื้องต้นว่าจัดทําถูกประเภทหรื อไม่ และสามารถใช้ควบคุมได้ผลหรื อไม่ และตรวจสอบ
วิธีการจัดเก็บข้อมูลว่าสืบค้นได้ง่ายหรื อไม่ ดังนี้
3.1 การจัดทําถูกประเภท ได้แก่ สิ่ งปลูกสร้างและครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้ นไป บันทึ กในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ส่ วนครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีมูลค่าตํ่ากว่า 5,000 บาท
ได้บนั ทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน แต่ไม่ตอ้ งคํานวณค่าเสื่อมราคา
3.2 รู ปแบบและวิธีการบันทึ กข้อมูลทรั พย์สิน ครบทุกช่องรายการ
และมีการควบคุมเพิ่มเติม ตามหลักของการควบคุมภายใน หรื อไม่ เช่น มีข อ้ มูลรหัสสิ น ทรัพย์
ในระบบ GFMIS ที่จะเป็ นประโยชน์ ช่วยให้สืบค้นข้อมูลทรัพย์สินในระบบ GFMIS ได้รวดเร็ วขึ้น เป็ นต้น
3.3 สุ่ มตรวจทดสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึก ทะเบีย น
คุมทรัพย์สิน โดยเลือกรายการแล้วทําการตรวจนับว่าถูกต้องตรงกับที่บนั ทึกไว้หรื อไม่
4. สอบถาม/สํารวจว่า มีการสอบทานการบันทึกในระบบ GFMIS
4.1 มีการเรี ยกรายงานการบันทึกรับทรัพย์สิน (S_ALR_87012050)
แนบกับหลักฐานต้นเรื่ องทุกครั้ง
4.2 มีการเรี ยกรายงานบัญชีพกั ทรัพย์สินมาสอบทาน และปรับปรุ ง
บัญชีเป็ นบัญชีทรัพย์สิน หรื อไม่
4.3 สิ้ นปี งบประมาณมีการเรี ยกรายงานสิ นทรัพย์ร ายตัว (AW01N)
มาสอบทานกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรื อรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี หรื อไม่
5. ตรวจสอบว่ามีการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามกําหนดเวลา
5.1 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
5.2 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วันทําการนับแต่วนั เริ่ ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ
6. สุ่ มตรวจเปรี ยบเทียบข้อมูลในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี
กับทะเบียนคุมทรัพย์สินว่าตรงกัน และวิเคราะห์ในภาพรวมของรายงานที่จดั ทําว่าสามารถนําไปใช้
เพื่อการตัดสินใจบริ หารทรัพย์สินได้มากน้อยเพียงใด เช่น มีขอ้ มูลทรัพย์สินที่ใช้การไม่ได้และแนวทาง
การดํา เนิ น การ ทรั พ ย์สิ น ที่ ใ ช้ง านได้แ ต่ ย งั ใช้ง านได้ไ ม่เ ต็ม ตามศัก ยภาพของทรั พ ย์สิ น นั้ น
และแนวทางการดําเนินการ เป็ นต้น
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3. กิจกรรมติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
3.1 การควบคุมงบประมาณ
การตรวจสอบการควบคุมงบประมาณ เป็ นการตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจ
ได้กาํ หนดระบบติ ด ตามการใช้จ่ า ยงบประมาณ และดํา เนิ น การตามกระบวนการควบคุ ม
เงินงบประมาณที่กาํ หนด เพื่อให้มนั่ ใจว่า การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ม ่นั ใจว่ า หน่ ว ยรั บ ตรวจควบคุ ม การใช้จ่ า ย
งบประมาณเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
วิธีการตรวจสอบ
1. ก่ อนขออนุ มตั ิ เบิ ก จ่ า ยจากผูม้ ีอาํ นาจ เจ้า หน้า ที่ เ บิ ก ได้ต รวจสอบ
เงินประจํางวดและบันทึกควบคุมเงินงบประมาณในเอกสารควบคุมเงินประจํางวด (ทะเบียนคุม
เงินประจํางวดหรื อเอกสารควบคุมเงินประจํางวดของเจ้าหน้าที่เบิก)
2. เจ้าหน้าที่เบิกและผูจ้ ดั ทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดสามารถให้ขอ้ มูลได้ทุกขณะ
ว่างบประมาณที่มีอยู่ ใช้ไปและคงเหลือในแต่ละรายการกิจกรรม/โครงการ และเป็ นของส่วนงานใด
3. หน่ วยงานได้จดั ให้มีการตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
กับเอกสารการควบคุมเงินประจํางวดเป็ นประจําทุกเดือนกรณี ไม่ถูกต้องตรงกันมีการตรวจสอบหาสาเหตุหรื อไม่
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารการควบคุมเงินประจํางวดคงเหลือ
เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อกํากับ ควบคุม ติดตามเร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนหรื อไม่
5. ตรวจสอบว่ามีการจัดทํารายงานเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อกํากับ ติดตาม เร่ งรัด
การปฏิบตั ิงานหรื อไม่ ดังรายงานต่อไปนี้ รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (จากระบบGFMIS)
รายงานงบลงทุ น รายงานผลการปฏิบ ัติ ง านและผลการใช้จ่ า ยงบประมาณ (รายไตรมาส)
และรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
6. สอบทานว่า ผูจ้ ดั ทํา รายงานได้วิเ คราะห์ร ายงานเสนอผูบ้ ริ ห าร
เพื่อพิจารณาสัง่ การหรื อไม่
7. ตรวจสอบว่ามีการกําหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามโครงการ/กิจกรรม
และมีการรายงานผลการติดตามเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อทราบผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
3.2 การติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ
การตรวจสอบการติด ตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณระหว่างดําเนิ นการตามโครงการ/กิจกรรม โดยมีเป้ าหมายเพื่อทราบปั ญหา
อุปสรรค และเร่ งรัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนกําหนด ดังนี้
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เป็ นไปตามที่กาํ หนด

1) งบลงทุน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มน่ั ใจว่าการก่อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน

วิธีการตรวจสอบ
1. สอบถามเพื่อให้ทราบ
1.1 การจัดสรรงบลงทุน พร้อมขอสําเนาหนังสือแจ้งการจัดสรร
1.2 แผน ปฏิทิน หรื อหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยพิจารณาร้อยละ
ของงบประมาณที่ตอ้ งก่อหนี้ ผูกพันให้ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และร้อยละของงบประมาณ
ที่ ตอ้ งเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นปี งบประมาณ
1.3 กระบวนการกํากับติดตามที่กาํ หนดเพื่อให้การดําเนิ นงาน
งบลงทุนบรรลุเป้าหมาย
2. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน เพื่อทราบรายการที่ ผูกพันรายการ
เบิกจ่ายและงบประมาณที่คงเหลือ และตรวจสอบแต่ละรายการว่าอยู่ในขั้นตอนใด (จัดหา ทําสัญญา
หรื อเบิกจ่ายเงิน) เป็ นตามปฏิทินกําหนดหรื อไม่ และมีแนวโน้มที่จะดําเนิ นการได้ตามที่กาํ หนด
หรื อไม่ กรณี ท่ีมีรายการที่คาดว่าจะดําเนิ น การไม่ทนั ให้บนั ทึก ข้อมูลรายการนั้น เพื่อติด ตามผล
การดําเนินงาน ณ หน่วยงานที่ดาํ เนินการต่อไป
3. ขอสําเนารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน เพื่อสอบยัน
ข้อมูลผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และสอบทานว่ามีการวิเคราะห์รายงานเสนอผูบ้ ริ หารหรื อไม่
4. กรณี ตรวจสอบพบว่า ล่าช้ากว่าปฏิทิน กําหนด หรื อคาดว่าจะ
ดําเนินการไม่เป็ นไปตามที่กาํ หนด ให้หาสาเหตุโดยประสานกับหน่ วยงานที่ดาํ เนิ นการ หรื อตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ทนั ตามที่กาํ หนด
2) งบดําเนินงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มนั่ ใจว่า การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับตรวจ
เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
วิธีการตรวจสอบ
1. ขอรายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมหลักจากส่ วนงาน
ที่รับผิดชอบ พร้อมหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อศึกษารายละเอียดกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบตั ิงาน และงบประมาณที่ใช้
2. สอบถามผลการดํา เนิ น งานจากผูร้ ั บ ผิด ชอบ เพื่อ ทราบผล
การดําเนิ น งานเบื้ องต้น ในแต่ ละกิ จ กรรมว่าดําเนิ น การไปแล้ว เพีย งใด มีกิ จ กรรมย่อ ยใดบ้า ง
ที่ ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ
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3. ตรวจสอบเปรี ยบเที ย บกับ ข้อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในแต่ ล ะ
โครงการ/กิจกรรมหลัก เพื่อทราบการเบิกจ่ายเงินเป็ นไปตามกิจกรรมย่อยที่แจ้งว่าได้ดาํ เนิ นการ
แล้วเสร็ จหรื อไม่
4. กรณี ต รวจสอบพบว่า การดําเนิ น การไม่เป็ นไปตามกิจ กรรม
ที่ กาํ หนดในแผน ให้หาสาเหตุและรายงานผลการตรวจสอบให้ชดั เจนว่ากิจกรรมใดไม่ดาํ เนิ นการ
และผูร้ ับผิดชอบนําเงินไปใช้เพื่อการใด สาเหตุเกิดจากอะไร
5. ตรวจสอบระยะเวลาการดําเนิ นการในกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็ นไป
ตามปฏิทินกําหนดหรื อไม่ โดยตรวจสอบจากข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย
6. ตรวจสอบเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินหรื อก่อหนี้ ผกู พัน
แล้วว่า เป็ นไปตามปฏิทินกําหนดหรื อไม่ กรณี ตรวจสอบพบว่ามีการดําเนิ นงานล่าช้า เช่น ทําแผนล่าช้า
จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาล่าช้า ฯลฯ ไม่เป็ นตามปฏิทินกําหนด ให้หาสาเหตุและรายงาน
ผลการตรวจสอบ
4. กิจกรรมการบันทึกบัญชีตามระบบ GFMIS
4.1 การควบคุมทั่วไป
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่า หน่ ว ยรั บ ตรวจจัด ให้มีก ารควบคุ ม
เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานด้วยระบบ GFMIS
ประเด็นการตรวจสอบ
1. กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ด้วยระบบ GFMIS เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน
2. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบมิให้บุคคลเดียวดําเนินการทุกขั้นตอน
3. ควบคุมระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
4. ควบคุมการเข้าปฏิบตั ิงานในระบบ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเข้าใช้งานได้
5. ควบคุมการบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
6. ควบคุมการสร้างหรื อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ ายให้ถูกต้อง
วิธีการตรวจสอบ
1) คําสั่ งหรื อบันทึกหรื อมอบหมายงาน ตรวจสอบว่ามีคาํ สั่งหรื อบันทึ ก
การมอบหมายงานดังต่อไปนี้ คือ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานด้วยระบบ GFMIS
แบ่งแยกหน้าที่ ความรั บผิดชอบ ควบคุมระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควบคุ มการเข้าปฏิบัติงานในระบบ
ควบคุมการบันทึกข้อมูลในระบบ ควบคุมการสร้างหรื อการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย
2) สอบทานการปฏิบัติง านและการควบคุมภายใน โดยการตรวจสอบ
คําสัง่ มอบหมายและสังเกตการปฏิบตั ิงานจริ งว่า
1. ผูท้ าํ หน้าที่วางเบิกเงิน ทําหน้าที่อนุมตั ิเบิกด้วย หรื อไม่
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2. ผูท้ าํ หน้าที่บนั ทึกจัดซื้อ/จัดจ้าง ทําหน้าที่บนั ทึกวางเบิกด้วย หรื อไม่
3. สอบถามว่า มีการมอบหมายให้มีผูร้ ับผิดชอบดูแลเครื่ อง Terminal
เพื่อให้เครื่ องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานหรื อไม่
4. มีคาํ แนะนําในการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อไม่
5. สังเกตสถานที่ต้ ังของเครื่ อง ว่าได้จดั ตั้งเครื่ อง Terminal ไว้เป็ น
สัดส่วนหรื อไม่
6. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบจัดเก็บบัตรกําหนดสิ ทธิการใช้ (Smart Card)
7. เก็บบัตรกําหนดสิทธิการใช้ (Smart Card) ไว้ในที่ปลอดภัย
8. จัดทําทะเบียนคุมการเข้าใช้งานในเครื่ อง Terminal เพื่อควบคุมว่ามีใคร
9. มีการจัดพิมพ์รายงานจากระบบทุกครั้งหลังบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบ
ปฏิบตั ิงาน
10. หัวหน้างานสอบทานรายงานทุกฉบับที่พิมพ์กบั เอกสารหลักฐานต้นเรื่ อง
11. หากพบว่ ามีร ายการผิด ปกติ ได้ด าํ เนิ น การแก้ไขและจัด พิม พ์
รายงานการแก้ไขให้หวั หน้างานสอบทานทุกครั้ง
12. มีการจัดพิมพ์รายงานจากระบบมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับ
เอกสารก่อนเสนอผูม้ ีอาํ นาจลงนามอนุมตั ิหรื อไม่
13. มีการเสนอเอกสารที่ข อสร้ าง และ/หรื อเปลี่ย นแปลงข้อมูลหลัก
ผูข้ ายให้ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ ทุกครั้งหรื อไม่
14. มีก ารจัด เก็บเอกสารประกอบข้อมูลหลัก ผูข้ ายไว้อย่างถูก ต้อง
ครบถ้วน เพื่อเป็ นข้อมูลในการตรวจสอบหรื อไม่
4.2 การบัญชี
ถูกต้อง เชื่อถือได้

วัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่ า รายงานการเงิ น ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ

ประเด็นการตรวจสอบ ตรวจสอบรายงานการเงิ น ในระบบ GFMIS
และรายงานการเงินตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างตามระบบมือ (Manual) มีความถูกต้อง ครบถ้วน
วิธีการตรวจสอบ
1. ทุกสิ้นเดือนมีการจัดพิมพ์รายงานการเงินประจําเดือน ดังนี้ งบทดลอง
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
2. มีการตรวจสอบรายงานการเงิน ดังนี้
2.1 ตรวจสอบงบทดลองประจําเดือน
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ของหน่วยงานหรื อไม่

(1) ตรวจสอบชื่อบัญ ชีแยกประเภททัว่ ไปว่ามีชื่อบัญ ชีที่ไม่ใ ช่

(2) ตรวจสอบดุ ล ปกติ ข องบัญ ชี แ ยกประเภททั่ว ไปในช่ อ ง
ยอดคงเหลือยกไปว่าถูกต้องหรื อไม่
2.2 ตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ZFMA47)
กับใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง /หลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณ (เอกสารต้นเรื่ องที่เจ้าหน้าที่บญ
ั ชีจดั เก็บรวมกับ
หลักฐานการจ่าย เรี ยงลําดับตามวันที่จ่าย ) / ใบนําส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และทะเบียนคุมเงินประจํางวด
2.3 ตรวจสอบรายงานการเคลื่อนไหวเงิ น ฝากกระทรวงการคลัง
(ZGL_RPT013) กับหลักฐานการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ใบนําส่ งเงินหลักฐานการโอนขายบิล (ถ้ามี)
และทะเบียน/ บัญชียอ่ ยที่เกี่ยวข้อง
3. กรณี ตรวจสอบแล้วพบว่ามีขอ้ ผิดพลาดมีการดําเนินการดังนี้
3.1 เสนอผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการปรับปรุ ง/แก้ไข
3.2 มีการจัดพิมพ์รายงานการปรับปรุ ง/แก้ไขทุกครั้ งหลังดําเนิ นการ
ปรับปรุ งแล้ว
3.3 มีการเสนอรายงานการปรับปรุ ง/แก้ไขให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นทราบ
4. สุ่มตรวจสอบการบันทึกบัญชีข้ นั ต้นว่า รายการรับ - จ่ายมีหลักฐานและ
บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน (อย่างน้อย 1 เดือน)
5. สุ่ มตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดบัญชีข้ นั ต้นไปบัญชีข้ นั ปลาย
(บัญชีแยกประเภท บัญชียอ่ ย และทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ว่าถูกต้อง ครบถ้วนทุกบัญชี (อย่างน้อย 1 เดือน)
6. ตรวจสอบรายการในรายงานการเงินเดือนที่สุ่มตรวจกับบัญชีข้นั ปลาย
ว่าถูกต้องตรงกันหรื อไม่กรณี ไม่ตรงกันให้หาสาเหตุ
7. สอบทานว่าทุกสิ้ นเดือน มีการจัดทํางบทดลอง งบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารและรายละเอีย ดประกอบยอดเงิน คงเหลือในงบทดลองของบัญ ชีต่อไปนี้ หรื อไม่ ดังนี้
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก
8. พิสูจน์ความมีอยู่จริ งของยอดเงินคงเหลือในบัญชี เงิ นสด เงิน ฝาก
ธนาคาร เงินฝากคลังกับงานการเงินเป็ นประจําทุกเดือนหรื อไม่
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