
บทท่ี 1 

การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือควบคุมของฝ่ายบริหาร 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างอิสระด้วยการสอบทาน 

การปฏิบติังานในดา้นการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพสัดุและทรัพยสิ์น 

การบริหารงาน ด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอ 

และประสิทธิผลของการควบคุมภายในทั้งทางดา้นการเงินและการบริหารงาน รวมทั้งการรายงาน

ผลการตรวจสอบและการใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ือใหฝ่้ายบริหารสามารถนาํผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน

ไปใชใ้นการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมและความสาํเร็จแก่องคก์ร 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  

การตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง 

ในการทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรดว้ยการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการวิเคราะห์ ประเมิน ใหค้าํปรึกษา ใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผูป้ฏิบติังาน

ทุกระดับขององค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและดาํเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการดาํเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูป

ของรายงานผลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายใน 

ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตค่้าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน   

1.  การสอบทานความเช่ือถือไดแ้ละความสมบูรณ์ของสารสนเทศดา้นการบญัชี 

การเงิน และการดาํเนินงาน 

2. การสอบทานให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน 

และวิธีปฏิบติังานท่ีองคก์รกาํหนดไว ้และควรแสดงผลกระทบสาํคญัท่ีเกิดข้ึน 

3. การสอบทานวิธีป้องกนัดูแลทรัพยส์ินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ 

ความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์นเหล่านั้นได ้

4.  การประเมินการใชท้รัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

5.  การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีระดับต่าง ๆ 

ว่าไดผ้ลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงความคืบหนา้ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

6.  การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ 

การควบคุมภายใน 
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

ลักษณะการดาํเนินงานของแต่ละองค์กรท่ีมีความหลากหลายแตกต่างก ัน 

ทาํให้จาํเป็นต้องใชว้ิธีปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่างานตรวจสอบภายใน

ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีว ัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 

ของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต ้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี 

และการเงิน การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคาํสั่ง การประเมิน

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยดัในการจดัการและการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

ในองคก์ร จากนั้นจึงรวบรวมขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ทาํรายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาสัง่การ

แกไ้ขปรับปรุงต่อไป โดยวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงานหรือแต่ละกิจกรรม

จะมีส่วนสาํคญัในการกาํหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายใน

ท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

1.  การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เป็นการตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและตวัเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบญัชีและรายงานทางการเงิน 

โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอท่ีจะมัน่ใจได้ว่าข ้อมูลท่ีบันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน 

และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานไดห้รือเพียงพอท่ีจะป้องกนัการร่ัวไหล สูญหาย 

ของทรัพยสิ์นต่าง ๆ ได ้

2.  การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบ 

ผลการดาํเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

และเป้าหมาย หรือหลกัการท่ีกาํหนด การตรวจสอบเนน้ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุม้ค่า 

โดยตอ้งมีผลผลิตและผลลพัธเ์ป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซ่ึงวดัจากตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม 

ทั้ งน้ี ต้องคาํนึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียง 

และการควบคุมภายในขององคก์รประกอบดว้ย 

  2.1  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจดัระบบงานให้มัน่ใจไดว้่า 

การใชท้รัพยากรสําหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อนัมีผลทาํให้องค์กร

ไดรั้บผลประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

  2.2  ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงานและวิธี

ปฏิบติังาน ซ่ึงทาํใหผ้ลท่ีเกิดจากการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

  2.3  ความคุม้ค่า (Economy) คือ มีการใชจ่้ายเงินอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

ไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ซ่ึงส่งผลให้องค์กรสามารถประหยดัตน้ทุนหรือลดการใชท้รัพยากรตํ่ากว่า 

ท่ีกาํหนดไว ้โดยยงัไดรั้บผลผลิตตามเป้าหมาย 
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3.  การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบ 

การบริหารงานดา้นต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจดัการเก่ียวกบัการวางแผน การควบคุม 

การประเมินผลเก่ียวกบัการงบประมาณ การเงิน การพสัดุและทรัพยสิ์น รวมทั้งการบริหารงานดา้นต่าง  ๆ

ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้ งเป็นไปตามหลักการ

บริหารงานและหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี (Good Governance) ในเร่ืองความน่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ 

ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing) เป็นการ

ตรวจสอบการปฏิบติังานต่าง ๆ ขององคก์รว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ 

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีกาํหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคก์ร   

การตรวจสอบประเภทน้ี อาจจะทาํการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหน่ึง

ของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดาํเนินงานก็ได ้

5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 

เป็นการพิสูจน์ความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องระบบงานและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลดว้ย

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเขา้ถึงขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขและการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

การตรวจสอบประเภทน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบ

คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาํเนินงาน 

หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูต้รวจสอบภายในจึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศน้ี 

เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

การตรวจสอบประเภทน้ีอาจจา้งผูต้รวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์

โดยตรงมาดาํเนินการตรวจสอบเน่ืองจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผูต้รวจสอบภายในอาจมีความรู้ 

ความชาํนาญไม่เพียงพอและตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงอาจทาํเกิดความเสียหายแก่งาน

ขององคก์รได ้วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศก็เพ่ือให้ทราบถึง

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและความปลอดภยัของระบบการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

6.  การตรวจสอบพเิศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณี 

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริต 

ผดิกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า จะมีการกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

เกิดข้ึน ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในจะดาํเนินการตรวจสอบเพื่อคน้หาสาเหตุ ขอ้เท็จจริง ผลเสียหาย 

หรือผูรั้บผดิชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกนั 
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บทท่ี 2 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

การปฏิบติังานตรวจสอบภายในจาํเป็นตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให ้

ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานตรวจสอบได้อย่างมัน่ใจและได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ี 

ขั้นตอนของการปฏิบติังานตรวจสอบ ท่ีสาํคญัประกอบดว้ย การวางแผนตรวจสอบ การปฏิบติังานตรวจสอบ 

และการจดัทาํรายงานและติดตามผล ดงัน้ี 

1.  การวางแผนตรวจสอบ 

การวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังานจริงว่าจะตรวจสอบ 

เร่ืองใด ดว้ยวตัถุประสงค์อะไร ท่ีหน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใชเ้วลาตรวจสอบเท่าไร 

โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่คือ บุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนท่ีดี

ช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา งบประมาณ และอตัรากาํลงัท่ีกาํหนด 

แผนการตรวจสอบ  หมายถึง แผนการปฏิบติังานท่ีหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จดัทาํข้ึน โดยทาํไวล่้วงหนา้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ จาํนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบ

แต่ละเร่ือง ผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบ ทั้งน้ี 

เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความกา้วหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพ่ือให้งานตรวจสอบ

ดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนทนัตามกาํหนดเวลา  แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางของการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เดินไปในแนวทางท่ีได้ก ําหนดไว ้

แผนการตรวจสอบจะกาํหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

อย่างกวา้ง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบตัิงานและใช้เป็นแนวทางในการจัดทาํแผน 

การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในต่อไป ทั้งน้ี แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

ก.  แผนการตรวจสอบระยะยาว  เป็นแผนท่ีจดัทาํไวล่้วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 

1 ปีข้ึนไป โดยทัว่ไปมีระยะเวลา 3 - 5 ปี และแผนฯ ตอ้งกาํหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ 

ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบทั้งหมด และประกอบดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบัหน่วยรับตรวจ เร่ืองท่ีจะตรวจ 

ระยะเวลาท่ีจะทาํการตรวจสอบ จาํนวนผูต้รวจสอบ และจาํนวนวนัท่ีจะใชใ้นการตรวจสอบ 

ข.  แผนการตรวจสอบประจาํปี  เป็นแผนท่ีจดัทาํไวล่้วงหนา้มีรอบระยะเวลา 1 ปี 

และต้องจัดทาํให้สอดคลอ้งกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ีกาํหนดไว ้โดยการนาํหน่วยงาน

และเร่ืองท่ีจะตรวจสอบในแต่ละปีตามท่ีปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจัดทาํเป็น

แผนการตรวจสอบประจาํปี ประกอบดว้ยสาระสาํคญั คือ วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ ขอบเขต

การปฏิบติังานตรวจสอบ ผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบ และงบประมาณท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบ 
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เม่ือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไดว้างแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ให้เสนอแผนการตรวจสอบต่อผูบ้ริหารสูงสุดของส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาอนุมติัภายในเดือน

กันยายนของทุกปี และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด  ซ่ึงในระหว่างการ

ปฏิบติังาน ถา้หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในพบว่ามีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติังาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบได ้หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุง

แผนการตรวจสอบใหม่ และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมติัอีกคร้ังหน่ึงดว้ย 

เม่ือหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแผนการตรวจสอบแลว้ หัวหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตอ้งมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในดาํเนินการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้โดยผูต้รวจสอบภายในจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ  

ฉะนั้น แผนการปฏิบัตงิาน จึงหมายถึง แผนปฏิบติังานท่ีผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้

ดาํเนินการตรวจสอบไดจ้ดัทาํข้ึนล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเร่ืองใด ท่ีหน่วยรับตรวจใด ดว้ยวตัถุประสงค ์

ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบใด จึงจะทาํให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยการจดัทาํแผนการปฏิบติังานตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการตรวจสอบประจาํปี 

และการวางแผนการปฏิบตัิงานตอ้งอาศยัขอ้มูลจากการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ การประเมินผล

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความเส่ียง เพ่ือใหก้ารวางแผนการปฏิบติังานในแต่ละเร่ือง

ครอบคลุมประเดน็การตรวจสอบท่ีมีความสาํคญั   

2.  การปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

การปฏิบ ัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน 

และรวบรวมหลกัฐาน เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม

นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบติัขององคก์ร รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การตรวจสอบและขอ้เสนอแนะเสนอต่อผูบ้ริหารเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการบริหารงาน โดย

การปฏิบติังานตรวจสอบประกอบดว้ยสาระสาํคญั 3 เร่ือง ไดแ้ก่ ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบติังานตรวจสอบ และการปฏิบติัเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

1.  ก่อนเร่ิมปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

หลงัจากจัดทาํแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูต้รวจสอบภายใน

ต้องจดัทาํตารางการปฏิบติังานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม 

และทาํความตกลงกบัหน่วยรับตรวจในเร่ืองความพร้อม ขอบเขตของการตรวจสอบ กาํหนดวนัและ

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบ การดาํเนินการก่อนเร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
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1)  การแจ้งผู้ รับตรวจ   หัวหน้าผูต้รวจสอบภายในควรติดต่อผูบ้ ริหาร 

ของหน่วยรับตรวจและผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานหรือกิจกรรมท่ีจะถูกตรวจสอบให้ทราบถึง

วตัถุประสงค ์ขอบเขต กาํหนดวนัและระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 

2)  การคดัเลือกทีมตรวจสอบ  เป็นการคดัเลือกผูต้รวจสอบภายในท่ีเหมาะสม

กับความรู้ ความสามารถของผูต้รวจสอบภายในตามงานหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ อนัจะมีผล

ต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

3)  การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอย่างย่อให้แก่ทีมตรวจสอบ เพื่อให้ 

ทีมตรวจสอบไดรั้บทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและค่าใชจ่้าย 

ท่ีใชใ้นการตรวจสอบ รายละเอียดการเดินทาง และกระดาษทาํการท่ีตอ้งใชใ้นการตรวจสอบ 

4)  หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบควรกาํหนดให้หน่ึง 

ในทีมผูต้รวจสอบภายใน เป็นหวัหนา้ทีมเพ่ือทาํหนา้ท่ีเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

(1)  สร้างสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารของหน่วยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปิด

และปิดงานตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการตรวจสอบ 

(2)  จัดทาํตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ กาํก ับดูแลการตรวจสอบ

ของผูร่้วมทีม ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตารางการปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้

(3)  แกไ้ขเพ่ิมเติมแนวการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5)  การเตรียมการเบ้ืองต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเร่ืองใด

หรือกิจกรรมใด ผูต้รวจสอบภายในควรเตรียมการในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  สอบทานงานตรวจสอบท่ีทาํมาแลว้ เพ่ือกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

เช่น กระดาษทาํการ รายงานผลการปฏิบติังาน และรายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)  ศึกษาแผนการดาํเนินงานของหน่วยงาน  เพ่ือให้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ 

ปัญหา แผนงานและวตัถุประสงคโ์ดยรวม 

(3)  ศึกษารายละเอียดของขอ้มูลอา้งอิงท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจสอบ  

2.  ระหว่างการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายในเร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบดว้ยการประชุมเปิดงานตรวจสอบ

ระหว่างทีมตรวจสอบกบัผูรั้บตรวจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอธิบายวตัถุประสงค ์รายละเอียดของขอบเขต

การตรวจสอบใหผู้รั้บตรวจทราบ  ระหว่างการปฏิบติังานตรวจสอบมีขั้นตอนท่ีควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

1)  การมอบหมายงานตรวจสอบ  หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงาน

ตามท่ีผูต้รวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนดั ความรู้ ความชาํนาญ รวมทั้งควรเลือกงานท่ีสามารถพฒันา

ความชาํนาญและประสบการณ์แก่ผูต้รวจสอบภายในแต่ละคน และไม่กระทบต่อความเป็นอิสระดว้ย 
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2)  วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ  ผูต้รวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจ 

และเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ไดแ้ก่  การรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐาน

การตรวจสอบ การเขา้สงัเกตการณ์ปฏิบติังาน การทาํการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการเอกสาร 

และสินทรัพย ์รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การทดสอบ

การปฏิบติังานตามระบบท่ีวางไว ้และการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์   

3)  การกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิาน  หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าท่ีกาํกบัดูแล 

การปฏิบัติงานของผูร่้วมทีมอย่างละเอียด สม ํ่าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เป็นไปตามวธีิปฏิบติัการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ พร้อมทั้งเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน

ใหส้อดคลอ้งกบัตารางการปฏิบติังานตรวจสอบท่ีกาํหนดไว ้

4)  การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้  ผูต้รวจสอบภายในต้องนํา

แผนการปฏิบัติงานท่ีได้จัดทาํไว ้ล่วงหน้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

แผนการปฏิบติังานตรวจสอบสามารถแกไ้ขเพ่ิมเติมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ได ้โดยผูต้รวจสอบ

ภายในควรระบุขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขแผนการปฏิบติังานไวใ้นกระดาษทาํการ ซ่ึงหัวหน้าทีม

ตรวจสอบตอ้งประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้เสนอแนะ 

5)  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ  หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจาํเป็น 

ตอ้งเปล่ียนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเปล่ียนไป โดยพิจารณา

ความสมเหตุสมผลและความคุม้ค่าท่ีจะเปล่ียนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในทุกคร้ัง 

6)  การประชุมปิดงานตรวจสอบ  การประชุมปิดงานตรวจสอบจะกระทาํเป็น

ขั้นตอนสุดทา้ยเม่ือหวัหนา้ทีมตรวจสอบไดจ้ดัทาํสรุปผลส่ิงท่ีตรวจพบ หรือเม่ือจดัทาํร่างรายงาน

ผลการปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหารหน่วยรับตรวจท่ีมีอาํนาจ

สัง่การใหป้ฏิบติัตามขอ้เสนอแนะหรือผลสรุปจากท่ีประชุม เร่ืองต่าง  ๆท่ีนาํเขา้มาเป็นวาระการประชุม ดงัน้ี 

(1)  สรุปการตรวจสอบ 

(2)  ทาํความเขา้ใจและช้ีแจงประเด็นท่ียงัสงสยั 

(3)  แลกเปล่ียนความคิดเห็น และหาขอ้ยติุในประเด็นท่ียงัมีความเห็นไม่ตรงกนั 

(4)  แจง้กาํหนดการการออกรายงานผลการปฏิบติังาน 

(5)  ขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งในการใหค้วามร่วมมือ 

3.  การปฏิบัตเิม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแลว้ หัวหน้าทีม

ตรวจสอบควรสอบทานใหแ้น่ใจว่าทีมตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ และเป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ี หวัหนา้ทีมตรวจสอบตอ้งสอบทานกระดาษทาํการ 
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เอกสาร หลกัฐานท่ีรวบรวมไวจ้ากการตรวจสอบและขอ้สรุปส่ิงท่ีตรวจพบ สอบทานร่างรายงาน

ผลการปฏิบติังาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจาก

ความสําเร็จของงานตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ การปฏิบัติงานเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยการรวบรวมหลกัฐาน การรวบรวมกระดาษทาํการและการสรุปผลการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1)  การรวบรวมหลกัฐาน  หลกัฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง 

เอกสาร ขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  ท่ีผูต้รวจสอบภายในไดจ้ากการใชเ้ทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 

ในการรวบรวมข้ึนระหว่างทาํการตรวจสอบ รวมถึง หลกัฐานท่ีขอเพ่ิมเติมเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

สนับสนุนความเห็นเก่ียวกับข้อสรุปหรือข้อตรวจพบในการพิสูจน์ว่าส่ิงท่ีได้ตรวจพบนั้ น 

มีความถูกตอ้งน่าเช่ือไดม้ากนอ้ยเพียงใด คุณสมบติัของหลกัฐานการตรวจสอบควรประกอบดว้ย

คุณสมบติั 4 ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเช่ือถือไดแ้ละจดัหามาได ้(Competency) 

ความเก่ียวขอ้ง (Relevancy) และความมีประโยชน์ (Usefulness) 

2)  การรวบรวมกระดาษทําการ กระดาษทาํการ (Working Papers) คือ เอกสาร

ท่ีผูต้รวจสอบภายในจัดทาํข้ึนในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทาํงาน 

ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอ้มูลจาก

การประเมินและวิเคราะห์ และผลสรุปของการตรวจสอบเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบติังาน 

ผูต้รวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแต่ละส่วนเมื่อเสร็จส้ิน 

การตรวจสอบ โดยการสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทาํการท่ีไดจ้ดัทาํ ผูต้รวจสอบภายใน 

ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและสรุปเฉพาะส่ิงท่ีเป็นสาระสาํคญัเท่านั้น ผลสรุปการตรวจสอบ

จากกระดาษทาํการอาจทาํไดห้ลายรูปแบบ คือ 

(1)  การสรุปแต่ละส่วนงานท่ีตรวจสอบ  เป็นการสรุปสาระสาํคญัของเร่ือง

ท่ีตรวจสอบเป็นส่วน ๆ โดยระบุวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ส่ิงท่ีตรวจพบ 

สรุปผลการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งส่ิงท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้จากผูรั้บตรวจ 

(2)  การสรุปแบบสถิติ  เป็นการสรุปโดยใชแ้บบสถิติในการรายงานผลท่ีได้

จากการทดสอบรายการ  การสรุปควรจดัทาํเป็นขั้น ๆ ลดหลัน่กนัในรูปสามเหล่ียม กล่าวคือ ขอ้มูล

ส่วนยอดจะมีรายละเอียดประกอบนอ้ยลดหลัน่กนัลงไปตามลาํดบั 

(3)  การสรุปผลการประชุม  เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูรั้บผดิชอบ

ในหน่วยรับตรวจ  ผูต้รวจสอบภายในสรุปผลการประชุมเก่ียวกบัส่ิงท่ีเห็นดว้ย และส่ิงท่ีไม่เห็นดว้ย 

พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะและระบุวนัท่ี เวลา ท่ีมีการประชุม 

(4) การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เป็นการสรุปส่ิงท่ีตรวจพบและขอ้คิดเห็น

ของผูต้รวจสอบภายในตามขั้นตอนของแนวการตรวจสอบ 

(5)  การสรุปขอ้บกพร่อง  เป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดส่วนหน่ึงของการรายงาน

การสรุปผล ตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีไดต้รวจพบ 
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3)  การสรุปผลการตรวจสอบ  การสรุปผลการตรวจสอบ  เป็นวิธีการปฏิบติังาน

ตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติงานหลงัจากท่ีผูต้รวจสอบภายใน 

ได้ทาํการตรวจสอบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้เสร็จ หรือเป็นเร่ืองท่ีเห็นว่าจาํเป็นตอ้งรายงานผลระหว่าง

การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผูต้รวจสอบจะต้องรวบรวมขอ้เท็จจริงและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีได้

ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาขอ้ตรวจพบหรือส่ิงท่ีตรวจพบทั้งดา้นดีและปัญหาขอ้บกพร่อง 

ท่ีคิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ และรายงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

3.  การจดัทํารายงานและตดิตามผล 

การจัดทํารายงาน   เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผูบ้ริหารทราบถึง

วตัถุประสงค ์ขอบเขต วิธีปฏิบติังานและผลการตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปขอ้บกพร่อง 

ท่ีตรวจพบ ประเด็นความเส่ียงท่ีสําคัญและการควบคุม รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริหารควรทราบ 

พร้อมขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข ปรับปรุง เพ่ือเสนอผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งพิจารณาสั่งการแกไ้ขปรับปรุง 

การเสนอรายงานผลการปฏิบติังานเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีผูต้รวจสอบจะตอ้งเอาใจใส่

เป็นพิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในทั้งหมด  

ลกัษณะของรายงานท่ีดี ตอ้งเป็นรายงานท่ีมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน รายงานเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั ขอ้ตรวจพบ

เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัขอ้เท็จจริง  ขอ้เสนอแนะหรือ ขอ้แนะนาํเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบติัได ้

โดยสรุปลกัษณะของรายงานผลการปฏิบติังานท่ีดีมีองคป์ระกอบ คือ ถูกตอ้ง ชดัเจน กะทดัรัด ทนักาล 

สร้างสรรค์ และจูงใจ โดยรูปแบบของรายงานผลการปฏิบติังานข้ึนอยู่กบัผลของการตรวจสอบ 

และความตอ้งการของฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

1.  การรายงานเป็นลายลักษณ์อกัษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงาน 

ท่ีมีลกัษณะเป็นทางการ ใชร้ายงานผลการปฏิบติังานเม่ือการตรวจสอบงานหน่ึงงานใดแลว้เสร็จ 

ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งจดัทาํรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผูบ้ริหาร 

2.  การรายงานดว้ยวาจา (Oral Report)  แยกเป็น 

2.1  การรายงานดว้ยวาจาท่ีไม่เป็นทางการ  ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานท่ีต้อง

กระทาํโดยเร่งด่วนเพ่ือใหท้นัต่อเหตุการณ์ จะใชใ้นกรณีท่ีควรแจง้ให้ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าหน่วย

รับตรวจทราบทนัทีท่ีตรวจพบเพราะหากปล่อยใหล่้าชา้อาจมีความเสียหายมากข้ึน 

2.2  การรายงานดว้ยวาจาท่ีเป็นทางการ  เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงาน

และมีการนาํเสนอดว้ยวาจาประกอบ  นอกจากน้ี การรายงานดว้ยวาจายงัใชใ้นกรณีเสนอรายงานผล

ความคืบหนา้ หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหาร เพ่ือขอความเห็น

เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบหรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบ

มีปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ผูรั้บตรวจไม่ใหค้วามร่วมมือหรือไม่ใหเ้อกสารบางอยา่งเพ่ือการตรวจสอบ 
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การติดตามผล (Follow Up)  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายใน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพ

และประสิทธิผลข อ ง ง า น ต ร ว จ ส อ บ ว ่า ผู ร้ ับ ก า ร ต ร ว จ แ ล ะ ผู บ้ ริ ห า ร ไ ด ้ป ฏิบ ัต ิต า ม

ข้อเสนอแนะในรายงาน การปฏิบติังานตรวจสอบหรือไม่ และขอ้บกพร่องท่ีพบไดรั้บการแกไ้ข

อย่างเหมาะสมแลว้หรือยงั เม่ือผูต้รวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้ริหาร

ระดบัสูงแลว้ ผูต้รวจสอบภายในตอ้งติดตามผลว่าผูบ้ริหารไดส้ัง่การหรือไม่ประการใด และหากสั่ง

การแลว้หน่วยรับตรวจดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในท่ีผูบ้ริหารสัง่การหรือไม่ 

เพ่ือใหแ้น่ใจว่าขอ้บกพร่องท่ีพบไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

และรายงานผลการติดตามต่อผูบ้ริหารต่อไป ทั้งน้ี ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบแลว้มิไดส้ั่งการแกไ้ขตาม

ข้อเสนอแนะ แสดงว่าผูบ้ริหารยอมรับภาระความเส่ียงหากเกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต 

สาํหรับแนวทาง การติดตามผลอยา่งมีประสิทธิภาพมีดงัน้ี 

1.  หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณากาํหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสม 

ในการติดตามผล พร้อมทั้งจัดงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผล 

ทาํได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  ควรกาํหนดตารางเวลาท่ีใชใ้นการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบติังานในปีก่อน 

ไวใ้นแผนการตรวจสอบในปีปัจจุบนั การกาํหนดตารางเวลาท่ีจะใชใ้นการติดตามผลควรหารือกบัหัวหน้า

หน่วยงานท่ีรับการตรวจสอบหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการติดตามผล 

3.  ผูต้รวจสอบภายในท่ีไดร้ับมอบหมายให้ติดตามผล ตอ้งไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง

ในการรายงานผลการปฏิบติังานนั้น ๆ เพ่ือใหมี้มุมมองใหม่ ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแกไ้ข

ว่าเหมาะสมสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงหรือไม่ 

4.  ผูต้รวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน 

และขอ้บกพร่องจากหน่วยงานเป็นระยะ ๆ หากมีปัญหาผูต้รวจสอบภายในควรเขา้ไปพิจารณา

ใหค้าํแนะนาํเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการต่อไปได ้

5.  ผูต้รวจสอบภายในควรเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยรับตรวจ 

ในการแนะนาํวิธีการแกไ้ขปัญหา จุดอ่อน และขอ้บกพร่องต่าง ๆ และกาํหนดมาตรการป้องกัน

ความผดิพลาดและขอ้บกพร่องท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

6.  ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดาํเนินงาน 

ของฝ่ายบริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการสัง่การหรือต่อการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง หรืออาจประเมิน

จากแผนงานหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 
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สรุปกระบวนการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

การวางแผนตรวจสอบ 

การประเมินความเส่ียง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดทาํรายงานและ 

ติดตามผล 

ก่อนเร่ิมปฏบัิติงานตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏบัิติงาน 

ระหว่างการปฏบัิติงานตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษทาํการ 
การวางแผนการตรวจสอบ 

การติดตามผล 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

การรายงานผลการปฏบัิตงิาน 
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บทท่ี 3 

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพสัดุ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง มีหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ 

ของหน่วยงานในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม และส่วนราชการอ่ืนในสังกดักระทรวงยุติธรรม 

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารระดบัสูง และรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ริหารและหัวหน้า

หน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการบริหารและการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

กระทรวงยุติธรรมไดจ้าํแนกประเภทเร่ืองท่ีดาํเนินการเป็นตรวจสอบการดาํเนินงาน ตรวจสอบการเงิน 

การบญัชีและการพสัดุ  ตรวจสอบการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

งานสนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํกระทรวงยุติธรรม และปฏิบติังาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

สาํหรับการตรวจสอบดา้นการเงิน การบญัชี และการพสัดุ มีแนวทางในการตรวจสอบ 

โดยมีกิจกรรมท่ีตรวจสอบ วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการ

ตรวจสอบ ดงัน้ี 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ  

1.  การเบกิจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

1.1  การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลงั 

1.2  การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 

1.3  การควบคุมการรับ นาํส่ง และนาํฝากเงิน 

1.4  การควบคุมเงินทดรองราชการ 

2.  การพสัดุ 

การควบคุมทรัพยสิ์น 

3.  การตดิตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3.1  การควบคุมงบประมาณ 

3.2  การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ 

4.  การบันทกึบญัชีตามระบบ GFMIS 

4.1  การควบคุมทัว่ไป 

4.2  การบญัชี 
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วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ   

1.  เพ่ือใหท้ราบว่าการปฏิบติังานทางดา้นการเงิน การบญัชีและการพสัดุ เป็นไป

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ระบบวิธีการ คาํสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแสดงขอ้มูล

ทางการเงิน การบญัชีและการพสัดุถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

2.  เพ่ือให้ทราบว่าการใชจ่้ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณไดมี้การ

จดัทาํแผนการใชจ่้ายเงินท่ีชดัเจนและแน่นอน การใชจ่้ายเงินเป็นไปตามแผนการใชจ่้าย และอตัรา

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดและแนวทางเร่งรัดติดตามการใชจ่้าย 

เงินงบประมาณ 

3.  เพ่ือใหท้ราบว่าการบนัทึกบญัชีเป็นไปตามระบบการบริหารการเงินการคลงั 

สู่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Government Fiscal Management information System : GFMIS) และการจดัทาํ

รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 

4.  เพื่อสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในทางดา้นการเงิน 

การบญัชีและการพสัดุ  

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ตรวจสอบดา้นการเงิน การบญัชี และการพสัดุของส่วนราชการในระดบักรม 

โดยตรวจสอบการเบิกจ่ายและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS สอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นการเงิน 

การบัญชีและการพสัดุ และสํารวจองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจาํปี

งบประมาณท่ีเลือกตรวจสอบ  

วธีิการตรวจสอบ 

1.  กิจกรรมการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ 

1.1 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลงั  

วตัถุประสงค์  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลงัมีอยู่

จริง ถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถแยกประเภทของเงินได ้ 

ประเด็นการตรวจสอบ  ตรวจสอบเงินสดคงเหลือ เงินฝากธนาคาร และ

เงินฝากคลงัมีอยูจ่ริง ถูกตอ้ง ครบถว้น และเก็บรักษาถูกตอ้ง  
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วธิีการตรวจสอบ 

1)  เงินสดคงเหลือ  

1.  สอบทานการควบคุมดงัต่อไปน้ี 

1.1  มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและมีการมอบหมาย

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบรับ-จ่ายเงินในระบบ GFMIS  

1.2  ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามคาํสัง่โดยเคร่งครัด  

1.3  มีการจดัทาํรายงานเงินคงเหลือประจาํวนัเป็นปัจจุบนั 

2.  ตรวจนบัเงินสดคงเหลือในมือและเอกสารแทนตวัเงิน เปรียบเทียบ

กับรายงานเงินคงเหลือประจาํวนั และรายงานเงินสดคงเหลือประจาํวนั จากระบบ GFMIS 

เพ่ือพิสูจน์ว่ามีอยูจ่ริง ถูกตอ้ง ครบถว้น 

3.  วิเคราะห์ว่าเงินสดคงเหลือท่ีตรวจนบัไดเ้ป็นเงินประเภทใด วงเงิน 

และระยะเวลาเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนดหรือไม่  

4.  สอบทานว่าหน่วยรับตรวจจดัให้มีการควบคุม เงินสดคงเหลือในมือ 

โดยวิธีการจดัทาํรายละเอียดแยกประเภทเงินสดคงเหลือ  และควบคุมมิให้มีวงเงินและระยะเวลา

การเก็บรักษาเงินเกินอาํนาจ โดยนาํเสนอหัวหน้าส่วนราชการสั่งการในกรณีมีการเก็บเงินสด

เกินวงเงินหรือเกินระยะเวลา ท่ีระเบียบกาํหนด 

2)  เงินฝากธนาคาร  

1. สอบยนัยอดคงเหลือของบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์

กบัสมุดคู่ฝากธนาคาร (ท่ีปรับยอดเป็นปัจจุบนัแลว้) หรือหนงัสือยนืยนัยอดเงินฝากธนาคาร ณ วนัตดัยอด  

2. จดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วนัตดัยอด เพ่ือพิสูจน์ความมีอยู่จริง

ของบญัชีเงินฝากธนาคารทุกรายการ กรณีไม่ถูกตอ้งใหห้าสาเหตุ  

3. สอบทานว่ามีการจดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั

ทุกบญัชี เป็นประจาํทุกส้ินเดือนหรือไม่ 

4. สอบทานว่ามีการจดัทาํรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือของทุกบญัชี

เป็นประจาํทุกเดือนหรือไม่ โดยเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณและเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 

ประกอบดว้ยรายการใด จาํนวนเงินเท่าใด แต่ละประเภทมีจาํนวนเงินเท่าใด  

5. สอบทานยอดเงินตามรายละเอียดตามขอ้ 5 ว่าถูกต้องตรงกันกบัยอด

คงเหลือตามบญัชีเงินฝากธนาคาร และยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) หรือไม่ 
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3)  เงินฝากคลงั  

1. สอบทานการควบคุมว่ามีการจ ัดทาํรายละเอียดเงินฝากคลงั

คงเหลือ เป็นประจาํทุกเดือนว่าประกอบดว้ยเงินประเภทใด  

2. กระทบยอดเงินฝากคลงัคงเหลือ ตาม “รายงานแสดงการเคล่ือนไหว

เงินฝากกระทรวงการคลงั (ZGL_RPT013)” กบัรายละเอียดเงินฝากคลงัคงเหลือ 

1.2   การควบคุมการเบกิจ่ายเงิน  

วตัถุประสงค์  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า หน่วยรับตรวจมีการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีระเบียบกาํหนด  

ประเด็นการตรวจสอบ   ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ การเบิกจ่ายเงิน 

การจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิถูกตอ้ง ครบถว้น ภายในระยะเวลาท่ีระเบียบกาํหนด 

วธิีการตรวจสอบ 

1)  เงินงบประมาณ  

1. ตรวจสอบว่ามีการจดัทาํทะเบียนคุมเงินประจาํงวดหรือไม่ และไดแ้ยก

เป็นรายโครงการ พร้อมทั้งแสดงยอดคงเหลือของทุกโครงการหรือไม่ 

2. สอบทานว่ามีการสอบยนัยอดเงินงบประมาณคงเหลือในทะเบียน

คุมเงินประจาํงวด กับรายงานสถานะการใชจ่้ายงบประมาณ (ZFMA47) และเงินงบประมาณ

คงเหลือท่ีเจา้หนา้ท่ีวางเบิกควบคุมไวว้่าถูกตอ้งตรงกนั เป็นประจาํทุกเดือน  

3. มีการวิเคราะห์ผลการสอบยนัยอดเสนอผูบ้ริหาร  

4. กรณีท่ีหน่วยรับตรวจไม่จดัทาํผลการสอบยนัยอด ให้ผูต้รวจสอบสอบ

ยนัยอดเอง หากไม่ถูกตอ้งตรงกนัใหห้าสาเหตุ 

2)  การเบิกจ่ายเงิน  

1. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจจดัใหมี้การตรวจสอบรายงานการขอเบิก

เงินคงคลงั (ZINF_R09) กับหลกัฐานขอเบิกท่ีผ่านการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจก่อนทาํการอนุมติั

ในระบบ GFMIS (ปลด Block) หรือไม่  

2. สอบทานว่าหน่วยรับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบรายงาน 

สรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) กบัหลกัฐานขอเบิกเป็นประจาํทุกวนัหรือไม่  

3. สอบทานการเสนอรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPTW01) 

ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ให ้หวัหนา้ส่วนราชการลงนามรับรองความถูกตอ้งหรือไม่  

4. กรณีท่ีหน่วยรับตรวจไม่ตรวจสอบ ให้ผูต้รวจสอบทาํการสุ่มตรวจสอบ

รายการตามขอ้ 2 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง กระทรวงยุติธรรม  :  คู่มือการตรวจสอบดา้นการเงิน การบญัชีและการพสัดุ   15 



3)  การจ่ายเงินให้เจ้าหนี/้ผู้มสิีทธใินระบบ GFMIS  

1. สอบทานว่ามีการตรวจสอบรายช่ือเจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิ และจาํนวนเงินใน

รายงานแสดงการจ่ายเงิน เขา้บญัชีของผูมี้สิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) กบัหลกัฐานขอเบิกหรือไม่ 

2. สอบทานว่ามีการแนบรายงานแสดงการจ่ายเงินเขา้บญัชีของผูมี้

สิทธิรับเงิน (ZAP_RPT506) กบัหลกัฐานตน้เร่ืองเบิก โดยถือเป็นหลกัฐานการจ่ายและจดัเก็บ

เรียงลาํดบัตามวนัท่ีจ่ายเงิน 

4)  การจ่ายเงินให้เจ้าหนี/้ ผู้มสิีทธ ิ

1.  สอบทานว่าเพ่ือให้มัน่ใจว่า เงินท่ีไดรั้บมีการนาํส่ง หรือนาํฝาก

ธนาคารถูกตอ้ง ครบถว้น ก่อนการเขียนเช็คสัง่จ่ายเงินผูเ้ขียนเช็คตรวจสอบจาํนวนเงินท่ีรับโอนเขา้

บัญชีเงินฝากธนาคารตามรายงานธนาคาร (Bank Statement) กับรายงานแสดงรายละเอียด

สถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503) 

2.  ผูเ้ขียนเช็คกระทบยอดจาํนวนเงินรับโอนเขา้บญัชีกบัจาํนวนเงิน 

ท่ีจะจ่ายใหต้รงกนัก่อนการเขียนเช็คสัง่จ่าย 

3.  ผูบ้งัคบับญัชาสอบทานความถูกตอ้งของการเขียนเช็คสัง่จ่าย 

4.  เม่ือจ่ายเช็ค ใหเ้จ้าหน้ี/ผูมี้สิทธิลงลายมือช่ือรับเช็คและได้เรียก

หลกัฐานการจ่าย 

5.  สอบถามเจา้หนา้ท่ีว่ากรณีจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ีบุคคลภายนอก ส่วนใหญ่

จ่ายโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของเจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิหรือไม่ พร้อมตรวจสอบหลกัฐาน

การจ่ายเงินเพ่ือสอบยนั 

6.  สอบทานการควบคุม เพ่ือให้ทราบรายการคา้งจ่ายและเร่งรัด

จ่ายเงินท่ีคา้ง โดยตรวจสอบว่าจดัทาํรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือหรือไม่  มีการตรวจสอบว่า 

มีรายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณคา้งนานเกินกาํหนดระยะเวลา

ตามระเบียบหรือไม่ กรณีมีเงินคา้งนานมีการติดตามเร่งรัดเจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิให้มารับเงินโดยเร็วหรือไม่ 

และทุกส้ินเดือนเจ้าหน้าท่ีบัญชีไดว้ิเคราะห์เงินค้างนานในรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 

เสนอผูบ้ริหารเพ่ือสัง่การหรือไม่ 

1.3   การควบคุมการรับ นําส่ง และนําฝากเงิน 

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้มัน่ใจว่า เงินท่ีได้รับมีการนําส่ง หรือนําฝาก

ธนาคารถูกตอ้ง ครบถว้น 

ประเด็นการตรวจสอบ   การรับ นาํส่ง และนาํฝากเงินในระบบ GFMIS 

ถูกตอ้งตรงตามหลกัฐาน 
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วธิีการตรวจสอบ 

1. สอบทานว่ามีการควบคุมดงัต่อไปน้ี 

1.1  เจา้หนา้ท่ีการเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 

1.2  จดัทาํทะเบียนควบคุมการรับ และนาํส่ง/นาํฝาก  โดยบนัทึกการรับเงิน

ในทะเบียนตามใบเสร็จรับเงิน/ใบรับฝากเงินจากหน่วยงานย่อย และบนัทึกการนาํส่ง/นาํฝากเงิน 

ในทะเบียนตามหลกัฐานการนาํส่ง (ใบขอรับเงินและสาํเนาใบนาํฝากธนาคาร) 

1.3 มีการเสนอขออนุมติัจากผูมี้อาํนาจก่อนนาํเงินส่ง/ฝากเงินท่ีธนาคาร 

1.4 บนัทึกรายการรับ และนาํส่งเงินในระบบ GFMIS 

1.5 มีการสอบทานความถูกตอ้งของการบนัทึกรับและบนัทึกนาํส่งเงิน

ในระบบ GFMIS โดยตรวจสอบรายการในรายงานการรับรายไดแ้ละนาํส่งเงินคงคลงั 

1.6 มีการเสนอขออนุมติัรายงานการรับรายไดแ้ละนาํส่งเงินคงคลงัจาก

ผูมี้อาํนาจก่อนการอนุมติันาํส่งในระบบ (ปลด Block) 

2. ตรวจสอบการจดัทาํทะเบียนควบคุมการรับและนาํส่ง/นาํฝาก ว่าบนัทึก

รายการครบถว้นเป็นปัจจุบนัหรือไม่ 

3. ตรวจสอบรายงานการรับรายไดแ้ละนาํส่งเงินคงคลงั กบัทะเบียนคุม

การรับและนาํส่ง/นาํฝาก 

1.4   การควบคุมเงินทดรองราชการ 

วตัถุประสงค์      

1.  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า ระบบการควบคุมเงินทดรองราชการมีความเพียงพอ 

เหมาะสม ดงัน้ี 

1.1  จดัทาํทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกตอ้ง  

1.2 มีการตรวจสอบความเคล่ือนไหวเงินทดรองราชการตามท่ี

กรมบญัชีกลางกาํหนด  

1.3  มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

1.4  มีการควบคุมการรับ - จ่ายเงินทดรองราชการรัดกุม  

1.5  เก็บรักษาเงินทดรองราชการท่ีคงเหลือเป็นเงินสดถูกตอ้ง  

1.6  รายงานเงินทดรองราชการถูกตอ้งครบถว้น  

2.  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การบริหารจดัการเงินทดรองราชการมีประสิทธิภาพ 

(ความสามารถในการหมุนเวียนใชจ่้ายเงินทดรองราชการ) 
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วธิีการตรวจสอบ 

1. สอบทานความมีอยูจ่ริงของเงินทดรองราชการ ณ วนัท่ีตดัยอดท่ีเป็นเงินสด 

เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี และใบสาํคญัว่าถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามยอดคงเหลือท่ีปรากฏในทะเบียน

คุมเงินทดรองราชการหรือไม่ โดยดาํเนินการตรวจนับเงินสด ตรวจสอบใบสาํคญั ตรวจสอบสัญญา

ยมืเงินท่ียงัไม่ไดส่้งใช ้ตรวจสอบยอดเงินฝาก ธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุม เงินทดรองราชการ

เปรียบเทียบกบั ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก หาก ไม่ตรงกนัใหจ้ดัทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  

2. สอบทานว่า  

2.1  มีการแต่งตั้งผูต้รวจสอบ รายการเคล่ือนไหว ในทะเบียนคุมเงินทด

รองราชการหรือไม่ หากมีการแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบัเจา้หน้าท่ี

ผูจ้ดัทาํทะเบียนคุมเงินทดรอง ราชการ (ดูคาํสัง่ประกอบ)  

2.2  ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูต้รวจสอบรายการเคล่ือนไหวใน

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ      ไดท้าํการตรวจสอบเป็นประจาํทุกวนัหรือไม่     โดยดูร่องรอย

การปฏิบติังาน (ลงช่ือกาํกบัในทะเบียนฯ) 

3. ใหต้รวจสอบ โดยดูคาํสัง่และสงัเกตการปฏิบติังานว่ามีการมอบหมาย

ผูรั้บผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการโดยเฉพาะ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูจ่้ายเงินทดรองราชการ

ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีผูว้างเบิกเงินงบประมาณชดใชเ้งินทดรองราชการ 

4. ใหส้อบทานว่า  

4.1  การส่งใชส้ัญญายืมเงินเป็นเงินสด มีการออกใบเสร็จรับเงิน

หรือไม่ และกรณีส่งใชเ้ป็นใบสาํคญั ออกใบรับใบสาํคญั หรือไม่ 

4.2  ก่อนการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัฐาน 

ไดแ้ก่ ใบสาํคญั รองจ่าย สญัญายมื และเอกสารประกอบ ฯลฯ แลว้เสนอขออนุมติัจากผูมี้อาํนาจ หรือไม่  

4.3 เม่ือจ่ายเงินให้ตรวจสอบหลกัฐานประกอบ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

และค่าการศึกษาบุตร ท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินทุกฉบบั ว่ามีการประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” หรือไม่ 

5.  ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินสด ดงัน้ี 

5.1 ให้ตรวจนับจาํนวนเงินสดเก็บรักษา ณ ท่ีทาํการ เกินวงเงิน 

ท่ีกระทรวงการคลงัอนุญาตหรือไม่  

5.2  มีการเก็บรักษาเงินสดในมือคงเหลือไวใ้นตูนิ้รภยั และระบุจาํนวนเงิน

ไวใ้นรายงานเงินคงเหลือประจาํวนัในช่อง “หมายเหตุ” หรือไม่ 

6. ใหส้อบทานว่าจดัใหมี้การรายงาน ดงัน้ี  

6.1  ทุกส้ินเดือนไดจ้ดัทาํรายงานครบถว้น เป็นประจาํทุกเดือน  

6.2  ส่งรายงานให ้ส.ตง. ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป หรือไม่ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง กระทรวงยุติธรรม  :  คู่มือการตรวจสอบดา้นการเงิน การบญัชีและการพสัดุ   18 



7.  ตรวจสอบการบริหารจดัการเงินทดรองราชการ ดงัน้ี 

7.1  ใหค้าํนวณสัดส่วนการใช ้โดยตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

แลว้ทาํการวิเคราะห์การใชจ่้ายทั้งหมดจากเงินทดรองราชการภายในระยะท่ีสุ่มตรวจ (อย่างน้อย 2 เดือน) 

แลว้เฉล่ียต่อเดือน หาสัดส่วนค่าใชจ่้ายเงินทดรองราชการเฉล่ียต่อวงเงินทดรองราชการท่ีไดร้ับ 

หากมีประสิทธิภาพควรมีสัดส่วนเท่ากบั 1 นั่นคืออย่างน้อยการใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบัวงเงิน 

ทดรองราชการท่ีไดรั้บ  

7.2  กรณีท่ีการหมุนเวียนการใชจ่้ายเงินทดรองราชการตํ่ากว่า 1 ให้ตรวจสอบ

หาสาเหตุ โดยตรวจสอบว่าลูกหน้ีส่งใชเ้งินยมืภายในกาํหนดสัญญาหรือไม่ และสอบทานว่ามีการ

ควบคุมต่อไปน้ีหรือไม่  

(1)  มีการวิเคราะห์รายงานฐานะเงินทดรองราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ 

เพ่ือพิจารณาสัง่การ กรณีมีขอ้สงัเกตในประเด็น ต่อไปน้ี 

-  มีลูกหน้ีคา้งนานเกิน กาํหนดส่งใชต้ามสญัญา  

-  จาํนวนใบสาํคญัมีมาก เน่ืองจากการเบิกเงินงบประมาณ

ชดใชเ้งินทดรองราชการล่าชา้  

(2)  กรณีมีลูกหน้ีคา้งนานเกินกาํหนดสญัญาไดมี้การติดตามเร่งรัด หรือไม่  

7.3 สอบทานว่ามีการให้บริการเงินทดรองราชการอย่างหลากหลาย

หรือไม่ โดยไดมี้การกาํหนดการจ่ายเงินทดรองราชการใหก้บักลุ่มงานใด ประเภทรายจ่ายใด และมี

การใหบ้ริการตามท่ีกาํหนดจริง  

7.4 สอบทานว่าการวางเบิกเงินงบประมาณชดใชใ้บสาํคญัเงินทดรองราชการ

รวดเร็ว เพ่ือใหมี้เงินหมุนเวียนเพียงพอแก่ความตอ้งการ โดยไดมี้กาํหนดระยะเวลาในการรวบรวมใบสาํคญั 

เพ่ือวางเบิกเงินงบประมาณชดใชเ้งินทดรองราชการโดยเร็วหรือไม่ และตรวจสอบว่าการเบิกเงิน 

งบประมาณชดใชใ้บสาํคญั เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือไม่ 

2.  กิจกรรมการพสัดุ 

การควบคุมทรัพย์สิน 

วตัถุประสงค์  

1.  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การควบคุมทรัพยสิ์นถูกตอ้ง รัดกุม 

2.  การบนัทึกบญัชีพสัดุถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั  

3.  ตรวจสอบความมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์น 
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วธิีการตรวจสอบ 

1.  สอบทานวิธีการควบคุมทรัพยสิ์นแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ครุภณัฑ์ท่ีมี

มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป ครุภณัฑท่ี์มีมูลค่าตํ่ากว่า 5,000 บาท  

2.  สอบทานว่าผูบ้ริหารงานชั้นตน้ตั้งแต่หวัหนา้งานพสัดุข้ึนไป มีวิธีการ

กาํกบัอยา่งไรท่ีจะทราบไดว้่าการจดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นเป็นปัจจุบนั 

3.  ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพยสิ์น เพ่ือดูรูปแบบและวิธีการจดัทาํ และ

วิเคราะห์เบ้ืองตน้ว่าจดัทาํถูกประเภทหรือไม่ และสามารถใชค้วบคุมไดผ้ลหรือไม่ และตรวจสอบ

วิธีการจดัเก็บขอ้มูลว่าสืบคน้ไดง่้ายหรือไม่ ดงัน้ี 

3.1  การจดัทาํถูกประเภท ไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้างและครุภณัฑ์ท่ีมีมูลค่า 

ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป บนัทึกในทะเบียนคุมทรัพยสิ์น ส่วนครุภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่า 5,000 บาท 

ไดบ้นัทึกในทะเบียนคุมทรัพยสิ์น แต่ไม่ตอ้งคาํนวณค่าเส่ือมราคา 

3.2  รูปแบบและวิธีการบนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์นครบทุกช่องรายการ 

และมีการควบคุมเพ่ิมเติม ตามหลกัของการควบคุมภายใน หรือไม่ เช่น มีขอ้มูลรหัสสินทรัพย ์

ในระบบ GFMIS ท่ีจะเป็นประโยชน์ ช่วยใหสื้บคน้ขอ้มูลทรัพยสิ์นในระบบ GFMIS ไดร้วดเร็วข้ึน เป็นตน้  

3.3  สุ่มตรวจทดสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการบนัทึกทะเบียน

คุมทรัพยสิ์น โดยเลือกรายการแลว้ทาํการตรวจนบัว่าถูกตอ้งตรงกบัท่ีบนัทึกไวห้รือไม่ 

4. สอบถาม/สาํรวจว่า มีการสอบทานการบนัทึกในระบบ GFMIS  

4.1  มีการเรียกรายงานการบนัทึกรับทรัพยสิ์น (S_ALR_87012050) 

แนบกบัหลกัฐานตน้เร่ืองทุกคร้ัง 

4.2  มีการเรียกรายงานบญัชีพกัทรัพยสิ์นมาสอบทาน และปรับปรุง

บญัชีเป็นบญัชีทรัพยสิ์น หรือไม่  

4.3  ส้ินปีงบประมาณมีการเรียกรายงานสินทรัพยร์ายตวั (AW01N) 

มาสอบทานกบัทะเบียนคุมทรัพยสิ์น หรือรายงานการตรวจสอบพสัดุประจาํปีหรือไม่ 

5. ตรวจสอบว่ามีการรายงานการตรวจสอบพสัดุประจาํปีตามกาํหนดเวลา  

5.1  การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพสัดุประจาํปี   

5.2  การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วนัทาํการนับแต่วนัเร่ิม

ดาํเนินการตรวจสอบพสัดุ   

6.  สุ่มตรวจเปรียบเทียบขอ้มูลในรายงานการตรวจสอบพสัดุประจาํปี 

กบัทะเบียนคุมทรัพยสิ์นว่าตรงกนั และวิเคราะห์ในภาพรวมของรายงานท่ีจดัทาํว่าสามารถนาํไปใช้

เพ่ือการตดัสินใจบริหารทรัพยสิ์นไดม้ากน้อยเพียงใด เช่น มีขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีใชก้ารไม่ไดแ้ละแนวทาง 

การดาํเนินการ ทรัพยสิ์นท่ีใช้งานได้แต่ยงัใช้งานได้ไม่เต็มตามศกัยภาพของทรัพยสิ์นนั้น 

และแนวทางการดาํเนินการ เป็นตน้ 
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3.  กิจกรรมตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ 

3.1   การควบคุมงบประมาณ 

การตรวจสอบการควบคุมงบประมาณ เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจ

ได้กาํหนดระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และดาํเนินการตามกระบวนการควบคุม 

เงินงบประมาณท่ีกาํหนด เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

วัตถุประสงค์  เ พ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

วธิีการตรวจสอบ 

1. ก่อนขออนุมติัเบิกจ่ายจากผูม้ีอาํนาจ เจ ้าหน้าท่ีเบิกได้ตรวจสอบ

เงินประจาํงวดและบนัทึกควบคุมเงินงบประมาณในเอกสารควบคุมเงินประจาํงวด (ทะเบียนคุม 

เงินประจาํงวดหรือเอกสารควบคุมเงินประจาํงวดของเจา้หนา้ท่ีเบิก) 

2. เจา้หนา้ท่ีเบิกและผูจ้ดัทาํทะเบียนคุมเงินประจาํงวดสามารถให้ขอ้มูลไดทุ้กขณะ

ว่างบประมาณท่ีมีอยู ่ใชไ้ปและคงเหลือในแต่ละรายการกิจกรรม/โครงการ และเป็นของส่วนงานใด 

3. หน่วยงานไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบรายงานสถานะการใชจ่้ายงบประมาณ

กบัเอกสารการควบคุมเงินประจาํงวดเป็นประจาํทุกเดือนกรณีไม่ถูกตอ้งตรงกนัมีการตรวจสอบหาสาเหตุหรือไม่ 

4. มีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารการควบคุมเงินประจาํงวดคงเหลือ 

เสนอผูบ้ริหารเพ่ือกาํกบั ควบคุม ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนหรือไม่ 

5. ตรวจสอบว่ามีการจดัทาํรายงานเสนอผูบ้ริหารเพ่ือกาํกบั ติดตาม เร่งรัด

การปฏิบติังานหรือไม่ ดงัรายงานต่อไปน้ี รายงานสถานะการใชจ่้ายงบประมาณ (จากระบบGFMIS)

รายงานงบลงทุน  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)  

และรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 

6. สอบทานว่าผูจ้ดัทาํรายงานได้วิเคราะห์รายงานเสนอผูบ้ริหาร 

เพ่ือพิจารณาสัง่การหรือไม่ 

7. ตรวจสอบว่ามีการกาํหนดใหมี้การตรวจสอบ ติดตามโครงการ/กิจกรรม  

และมีการรายงานผลการติดตามเสนอผูบ้ริหารเพ่ือทราบผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 

3.2   การตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

การตรวจสอบการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณเป็นการตรวจสอบ 

การใชจ่้ายงบประมาณระหว่างดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือทราบปัญหา

อุปสรรค และเร่งรัดการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนกาํหนด ดงัน้ี 
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1)   งบลงทุน 

วตัถุประสงค์  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการก่อหน้ีผูกพนัและการเบิกจ่ายเงิน

เป็นไปตามท่ีกาํหนด 

วธิีการตรวจสอบ 

1. สอบถามเพ่ือใหท้ราบ 

1.1  การจดัสรรงบลงทุน พร้อมขอสาํเนาหนงัสือแจง้การจดัสรร  

1.2  แผน ปฏิทิน หรือหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด โดยพิจารณาร้อยละ

ของงบประมาณท่ีตอ้งก่อหน้ีผูกพนัให้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และร้อยละของงบประมาณ 

ท่ีตอ้งเบิกจ่ายไดภ้ายในส้ินปีงบประมาณ 

1.3  กระบวนการกาํกบัติดตามท่ีกาํหนดเพ่ือให้การดาํเนินงาน 

งบลงทุนบรรลุเป้าหมาย 

2. ตรวจสอบขอ้มูลการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือทราบรายการท่ีผูกพนัรายการ

เบิกจ่ายและงบประมาณท่ีคงเหลือ และตรวจสอบแต่ละรายการว่าอยู่ในขั้นตอนใด (จดัหา ทาํสญัญา 

หรือเบิกจ่ายเงิน) เป็นตามปฏิทินกาํหนดหรือไม่ และมีแนวโน้มท่ีจะดาํเนินการไดต้ามท่ีกาํหนด

หรือไม่ กรณีท่ีมีรายการท่ีคาดว่าจะดาํเนินการไม่ทนั ให้บนัทึกขอ้มูลรายการนั้นเพื่อติดตามผล 

การดาํเนินงาน ณ หน่วยงานท่ีดาํเนินการต่อไป 

3. ขอสาํเนารายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณงบลงทุน เพ่ือสอบยนั

ขอ้มูลผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และสอบทานว่ามีการวิเคราะห์รายงานเสนอผูบ้ริหารหรือไม่ 

4. กรณีตรวจสอบพบว่า ล่าช้ากว่าปฏิทินกาํหนด หรือคาดว่าจะ

ดาํเนินการไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด ให้หาสาเหตุโดยประสานกบัหน่วยงานท่ีดาํเนินการ หรือตรวจสอบ

เพ่ือหาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดท้นัตามท่ีกาํหนด 

2)   งบดําเนินงาน 

วตัถุประสงค์   เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า การใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยรับตรวจ

เป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

วธิีการตรวจสอบ 

1.  ขอรายละเอียดการดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรมหลกัจากส่วนงาน 

ท่ีรับผดิชอบ พร้อมหนงัสือแจง้จดัสรรงบประมาณ เพ่ือศึกษารายละเอียดกิจกรรมหลกั กิจกรรมย่อย 

แผนการปฏิบติังาน และงบประมาณท่ีใช ้

2.  สอบถามผลการดาํเนินงานจากผูร้ับผิดชอบ เพื่อทราบผล 

การดาํเนินงานเบ้ืองต้นในแต่ละกิจกรรมว่าดาํเนินการไปแลว้เพียงใด มีกิจกรรมย่อยใดบ้าง 

ท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ 
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3. ตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ

โครงการ/กิจกรรมหลกั เพ่ือทราบการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมย่อยท่ีแจง้ว่าไดด้าํเนินการ 

แลว้เสร็จหรือไม่ 

4.  กรณีตรวจสอบพบว่า การดาํเนินการไม่เป็นไปตามกิจกรรม 

ท่ีกาํหนดในแผน ใหห้าสาเหตุและรายงานผลการตรวจสอบให้ชดัเจนว่ากิจกรรมใดไม่ดาํเนินการ 

และผูรั้บผดิชอบนาํเงินไปใชเ้พ่ือการใด สาเหตุเกิดจากอะไร 

5. ตรวจสอบระยะเวลาการดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นไป

ตามปฏิทินกาํหนดหรือไม่ โดยตรวจสอบจากขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย   

6. ตรวจสอบเปรียบเทียบระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนั

แลว้ว่า เป็นไปตามปฏิทินกาํหนดหรือไม่ กรณีตรวจสอบพบว่ามีการดาํเนินงานล่าชา้ เช่น ทาํแผนล่าชา้ 

จดัสรรงบประมาณให้สถานศึกษาล่าชา้ ฯลฯ ไม่เป็นตามปฏิทินกาํหนด ใหห้าสาเหตุและรายงาน 

ผลการตรวจสอบ 

4.   กจิกรรมการบันทึกบัญชีตามระบบ GFMIS 

4.1   การควบคุมทั่วไป 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้มัน่ใจว่า หน่วยรับตรวจจดัให้มีการควบคุม 

เพ่ือป้องกนัและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังานดว้ยระบบ GFMIS 

ประเด็นการตรวจสอบ  

1.  กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน ดว้ยระบบ GFMIS เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 

2.  แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบมิใหบุ้คคลเดียวดาํเนินการทุกขั้นตอน 

3.  ควบคุมระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและปลอดภยั 

4.  ควบคุมการเขา้ปฏิบติังานในระบบ ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้นเขา้ใชง้านได ้

5.  ควบคุมการบนัทึกขอ้มูลในระบบใหถู้กตอ้ง 

6.  ควบคุมการสร้างหรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลหลกัผูข้ายใหถู้กตอ้ง 

วธิีการตรวจสอบ 

1) คําส่ังหรือบันทึกหรือมอบหมายงาน  ตรวจสอบว่ามีคาํสั่งหรือบนัทึก

การมอบหมายงานดงัต่อไปน้ี คือ กาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานดว้ยระบบ GFMIS 

แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ควบคุมระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ควบคุมการเขา้ปฏิบัติงานในระบบ  

ควบคุมการบนัทึกขอ้มูลในระบบ  ควบคุมการสร้างหรือการแกไ้ข/เปล่ียนแปลงขอ้มูลหลกัผูข้าย 

2)  สอบทานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน  โดยการตรวจสอบ

คาํสัง่มอบหมายและสงัเกตการปฏิบติังานจริงว่า 

1. ผูท้าํหนา้ท่ีวางเบิกเงิน ทาํหนา้ท่ีอนุมติัเบิกดว้ย หรือไม่ 
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2. ผูท้าํหนา้ท่ีบนัทึกจดัซ้ือ/จดัจา้ง ทาํหนา้ท่ีบนัทึกวางเบิกดว้ย หรือไม่ 

3. สอบถามว่า มีการมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบดูแลเคร่ือง Terminal 

เพ่ือใหเ้คร่ืองอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านหรือไม่ 

4. มีคาํแนะนาํในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือไม่ 

5. สังเกตสถานท่ีตั้ งของเคร่ือง ว่าได้จดัตั้ งเคร่ือง Terminal ไวเ้ป็น

สดัส่วนหรือไม่ 

6.  มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบจดัเก็บบตัรกาํหนดสิทธิการใช ้(Smart Card) 

7. เก็บบตัรกาํหนดสิทธิการใช ้(Smart Card) ไวใ้นท่ีปลอดภยั 

8. จดัทาํทะเบียนคุมการเขา้ใชง้านในเคร่ือง Terminal เพ่ือควบคุมว่ามีใคร 

9. มีการจดัพิมพร์ายงานจากระบบทุกคร้ังหลงับนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ

ปฏิบติังาน 

10.   หวัหนา้งานสอบทานรายงานทุกฉบบัท่ีพิมพก์บัเอกสารหลกัฐานตน้เร่ือง 

11. หากพบว่ามีรายการผิดปกติได้ดาํเนินการแก้ไขและจัดพิมพ์

รายงานการแกไ้ขใหห้วัหนา้งานสอบทานทุกคร้ัง 

12. มีการจดัพิมพร์ายงานจากระบบมาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งกบั

เอกสารก่อนเสนอผูมี้อาํนาจลงนามอนุมติัหรือไม่ 

13. มีการเสนอเอกสารท่ีขอสร้าง และ/หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลหลกั

ผูข้ายใหผู้มี้อาํนาจอนุมติั ทุกคร้ังหรือไม่ 

14. มีการจดัเก็บเอกสารประกอบข้อมูลหลกัผูข้ายไวอ้ย่างถูกต้อง

ครบถว้น เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตรวจสอบหรือไม่ 

4.2   การบัญชี 

วตัถุประสงค์  เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ

ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

ประเด็นการตรวจสอบ ตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ GFMIS 

และรายงานการเงินตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้งตามระบบมือ (Manual) มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

วธิีการตรวจสอบ 

1. ทุกส้ินเดือนมีการจดัพิมพร์ายงานการเงินประจาํเดือน ดงัน้ี งบทดลอง   

รายงานการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลงั  รายงานสถานะการใชจ่้ายงบประมาณ 

2.  มีการตรวจสอบรายงานการเงิน ดงัน้ี 

2.1  ตรวจสอบงบทดลองประจาํเดือน  
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(1) ตรวจสอบช่ือบญัชีแยกประเภททัว่ไปว่ามีช่ือบญัชีท่ีไม่ใช่ 

ของหน่วยงานหรือไม่ 

(2) ตรวจสอบดุลปกติของบัญชีแยกประเภททั่วไปในช่อง 

ยอดคงเหลือยกไปว่าถูกตอ้งหรือไม่ 

2.2  ตรวจสอบรายงานสถานะการใชจ้่ายงบประมาณ (ZFMA47)  

กบัใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง /หลกัฐานการขอเบิกเงินงบประมาณ  (เอกสารตน้เร่ืองท่ีเจา้หน้าท่ีบญัชีจดัเก็บรวมกบั

หลกัฐานการจ่าย เรียงลาํดบัตามวนัท่ีจ่าย ) / ใบนาํส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และทะเบียนคุมเงินประจาํงวด 

2.3  ตรวจสอบรายงานการเคล่ือนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 

(ZGL_RPT013) กบัหลกัฐานการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ใบนาํส่งเงินหลกัฐานการโอนขายบิล (ถา้มี) 

และทะเบียน/ บญัชียอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  กรณีตรวจสอบแลว้พบว่ามีขอ้ผดิพลาดมีการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1  เสนอผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการปรับปรุง/แกไ้ข 

3.2  มีการจดัพิมพร์ายงานการปรับปรุง/แกไ้ขทุกคร้ังหลงัดาํเนินการ

ปรับปรุงแลว้ 

3.3  มีการเสนอรายงานการปรับปรุง/แกไ้ขใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ทราบ 

4. สุ่มตรวจสอบการบนัทึกบญัชีขั้นตน้ว่า รายการรับ - จ่ายมีหลกัฐานและ

บนัทึกบญัชีถูกตอ้งครบถว้น (อยา่งนอ้ย 1 เดือน) 

5. สุ่มตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดบญัชีขั้นต้นไปบญัชีขั้นปลาย 

(บญัชีแยกประเภท บญัชียอ่ย และทะเบียนต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง) ว่าถูกตอ้ง ครบถว้นทุกบญัชี (อยา่งนอ้ย 1 เดือน) 

6. ตรวจสอบรายการในรายงานการเงินเดือนท่ีสุ่มตรวจกบับญัชีขั้นปลาย 

ว่าถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่กรณีไม่ตรงกนัใหห้าสาเหตุ 

7. สอบทานว่าทุกส้ินเดือน มีการจดัทาํงบทดลอง งบเทียบยอดเงินฝาก

ธนาคารและรายละเอียดประกอบยอดเงินคงเหลือในงบทดลองของบญัชีต่อไปน้ีหรือไม่ ดงัน้ี 

บญัชีเงินฝากธนาคาร  เงินฝากคลงั  ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  เงินรับฝาก 

8. พิสูจน์ความมีอยู่จริงของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสด เงินฝาก

ธนาคาร เงินฝากคลงักบังานการเงินเป็นประจาํทุกเดือนหรือไม่ 
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