
 
 

 

สวนที่ ๑ 

หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

   

๑. ความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน0

๑ 

 งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่สําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานภายในสวนราชการ เพื่อใหผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด บทบาท ที่สําคัญของ
งานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานในทุกระดับของหนวยงานใน สวนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 ดังน้ัน งานตรวจสอบภายในจึงมีสวนชวยผลักดันใหเกิดความสําเร็จในสวนราชการหลายประการ 
ดังน้ี 

1.1 สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของ         
สวนราชการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

1.2 สงเสริมใหการปฏิบัติงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.3 สงเสริมใหการบริหารทรัพยากรของสวนราชการเปนไปอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนแก

สวนรวม 
1.4 เสริมสรางมูลคาเพิ่มใหกับสวนราชการ 
 อยางไรก็ดี จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสูการบริหารจัดการแนวใหมที่ให

ความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิของงาน และใหลดบทบาทและกระจายอํานาจของหนวยงานกลางไปสูสวนราชการ 
โดยหนวยงานกลางทําหนาที่เปนผูกํากับและควบคุมเชิงนโยบายใหอํานาจหัวหนาสวนราชการบริหารจัดการ
งานในความรับผิดชอบเองภายใตกรอบกติกากลางที่กําหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่เปน
ระบบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงการกระจายอํานาจของหนวยงานกลาง ทําใหสวนราชการ
ตองใหความสําคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากย่ิงข้ึน 

๒. ความหมายงานตรวจสอบภายใน 

2.1 สมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA) ไดให
ความหมายไว ดังน้ี 

 “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an 
organization accomplish it objectives by bringing a systematic, disciplined approach to 

๑ สํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรี การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พิมพครั้งที่ 1.กรงุเทพฯ:บริษัท สหมิตรพริ้นต้ิงแอนดพบัลสิช่ิง จํากัด,2556. 
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evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance 
processes” 

2.2 สมาคมผูผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ไดใหความหมายไว ดังน้ี 
งานตรวจสอบภายใน คือ “การใหความเช่ือมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม เปน

อิสระเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ          
การกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ” 

2.3 กรมบัญชีกลาง ไดใหความหมายไว ดังน้ี 
การตรวจสอบภายใน คือ “กิจกรรมการใหความเช่ือมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม 

และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินผลและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

ตามความหมายของงานตรวจสอบภายในสามารถจําแนกงานตรวจสอบภายใน ไดเปน ๒ ลักษณะ 
ดังน้ี 

1) งานบริการใหความเช่ือมั่น (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐาน         
ตาง ๆ อยางเที่ยงธรรมเพื่อใหไดมาซึ่งการประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการการกํากับดูแล 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของสวนราชการ เชน การตรวจสอบงบการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบตาง ๆ  และการตรวจสอบ
ความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน 

2) งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) เปนการใหคําแนะนําและบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวของโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการ และมีจุดประสงค 
เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับสวนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมของสวนราชการใหดีข้ึน ตัวอยางเชน การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน 
การออกแบบระบบงาน วิธีการตางๆในการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม เปนตน 

๓. คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 คุณภาพงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสรางความพึงพอใจใหกับหนวยรับตรวจ 

๔. ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน 

1) การสอบทานความเช่ือถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศดานการบัญชี การเงิน 
และการดําเนินงาน 

2) การสอบทานใหเกิดความมั่นใจวาระบบที่ใชเปนไปตามนโยบาย แผน และวิธี
ปฏิบัติงานที่องคกรกําหนดไว และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดข้ึน 

3) การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยู
จริงของทรัพยสินเหลาน้ันได 

4) การประเมินการใชทรพัยากรวาเปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
5) การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ  วาไดผลตาม

วัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานที่กําหนดไว 
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6) การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในขององคกร 

๕. ประเภทของการตรวจสอบภายใน  

 ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ทําใหจําเปนตองใชวิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร 
และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใชกันโดยทั่วไปเปน 6 ดังน้ี 

5.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial  Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเช่ือถือ
ไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีเพียง
พอที่จะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และสามารถสอบทาน
ไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได 

5.๒ การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายหรือหลักการ           
ที่กําหนดการตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่ เหมาะสม ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกรประกอบดวย 

1) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหมั่นใจไดวาการใช
ทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนอันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชนอยาง
คุมคา 

2) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทํา
ใหผลที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

3) ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย 
ฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรตํ่ากวาที่กําหนดไว โดยยังไดรับ
ผลผลิตตามเปาหมาย 

5.๓ การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงาน            
ดานตาง ๆ ขององคกร วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับภารกจิขององคกร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) ในเรื่องความนาเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

5.๔ การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวของที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกร ซึ่งอาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปน         
สวนหน่ึงของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

5.๕ การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจน
ความถูกตองและเช่ือถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  รวมทั้งระบบ
การเขาถึงขอมูลในการปรบัปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทน้ีเปนสวน
หน่ึงของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานไมวาเปนการ
ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึง
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จําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศน้ี เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ เน่ืองจากเปนงาน
เทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู  ความชํานาญไมเพียงพอ และตองใชเวลานานพอสมควรที่จะ
เรียนรู ซึ่งอาจทําเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได วัตถุประสงคที่สําคัญที่สดุของการตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศ คือใหทราบถึงความนาเช่ือถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร 

5.๖ การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ
มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาํที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่
มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซึ่งผูตรวจสอบภายใน        
จะดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผดิชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ปองกัน 

๖. การศึกษาหลักการและนโยบายการบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ  

 หลักการบัญชี หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผลและรายงาน
เหตุการณที่เกี่ยวของกับการเงินของหนวยงาน 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑหรือวิธี
ปฏิบัติที่หนวยงานใชในการจัดและนําเสนองบการเงิน ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับการนําไปใชในการ
บันทึกรับรูรายการทางบัญชี และการเปดเผย ขอมูลในรายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของหนวยงาน โดยถูกตองตามที่ควรและสอดคลองกับหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ เมื่อใชนโยบายบัญชีใดแลวจะตองถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีน้ันอยาง
สม่ําเสมอ เวนแตมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงในรอบปบัญชีใด ก็ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงน้ันในรายงานการเงิน
ปน้ัน ๆ ดวย 
 นโยบายการบัญชีทั่วไป ประกอบดวย 

- ใชหลักบัญชีคู (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการการเงินที่เกิดข้ึน 
ครั้งหน่ึง จะตองลงบัญชีสองดาน คือ เดบิตบัญชีหน่ึงและเครดิตอีกบัญชีหน่ึง ดวยจํานวนเงินที่เทากัน 

- ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเณฑทางบัญชีที่ใชรับรู
รายการและเหตุการณเมื่อเกิดข้ึน มิใชรับรูเมื่อมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด 

- ใชรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ปปจจุบัน 
ถึงวันที่ 30 กันยายนปถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเทากับ 1 ปงบประมาณ หรือ 12 เดือน 

- ใชหลักการบัญชีบริษัทใหญและบริษัทยอย ในการบันทึกรับรูรายการบัญชีระหวางกันใน
ลักษณะของรายไดและคาใชจาย ทุกสิ้นปแตละหนวยจะโอนปดบัญชีดังกลาวเขาบัญชีรายไดสูง (ตํ่า) กวา
คาใชจาย 

 นโยบายบัญชีแตละองคประกอบของงบการเงิน 
 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของหนวยงานซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต

และคาดวาจะทําใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการใหบริการเพิ่มข้ึนแกหนวยงาน 
 หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของหนวยงานซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต และ           

การชําระภาระผูกพันน้ันจะสงผลใหหนวยงานตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการใหบริการ 

 สวนทุน หมายถึง มูลคาสุทธิคงเหลือในสินทรัพยของหนวยงานหลังจากหักหน้ีสินแลว 
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 รายได หมายถึง การเพิ่มข้ึนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการใหบริการ
ในระหวางรอบระยะบญัชีในรูปของกระแสเขา ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ไมรวมการเพิ่มข้ึนของเงินทุน
ที่ไดรับจากเจาของ (ผลประโยชน Inflow เขาหนวยงาน/สินทรัพยสุทธิเพิ่มข้ึน) 

 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการ
ใหบริการในระหวางรอบระยะบัญชีในรูปของกระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มข้ึนของ
หน้ีสิน  ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยสุทธิลดลง ทั้งน้ี ไมรวมการจัดสรรสวนทุนใหกับเจาของ (ผลประโยชน Outflow 
ออกจากหนวยงาน/สินทรัพยสุทธิลดลง) 
 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย  

- วัสดุคงเหลือ รับรูตามราคาทุน   
- ที่ดินรับรูตามราคาทุน สําหรับที่ราชพัสดุใหแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
- อุปกรณ รวมถึง ครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือและ

อุปกรณคอมพิวเตอร เปนตน ใหรับรู ตามราคาทุน และบันทึกคาเสื่อมราคาสะสม เพื่อนําไปหักออกจากราคา
ทุนของทรัพยสิน เพื่อใหไดมูลคาสิทธิตามบัญชี การรับรูคาเสื่อมราคา และคาเสื่อมราคาสะสม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและใหแสดงรายการอุปกรณเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน ในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในงบ
แสดงฐานะการเงินดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี โดยเปดเผยรายการรายละเอียดของราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม 
และมูลคาสุทธิตามบัญชีสําหรับอุปกรณแตละประเภทไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

- สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิการเชา รับรูตามราคาทุน เปนตน และ
บันทึกคาตัดจําหนายสะสมเพื่อนําไปหักเพื่อนําไปหักออกจากราคาทุนของสินทรัพย เพื่อใหไดมูลคาสุทธิตาม
บัญชี 

- คาเสื่อมราคา เปนการปนสวนตนทุนของสินทรัพยถาวรอยางเปนระบบตลอดอายุการใชงาน
ของทรัพยสิน หนวยงานจะตองรับรูการสูญเสียศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยถาวรในรูปของคาเสื่อม
ราคา คูกับคาเสื่อมราคาสะสม เปนประจําในแตละรอบระยะเวลาบัญชี คาเสื่อมราคาสําหรับหนวยงานใน
ภาครัฐ ใหคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง ไมมีราคาซาก (ราคาซาก =๐) สินทรัพยที่หมดอายุการใชงานแลวให         
คงมูลคาไวในบัญชี ๑ บาท จนกวาจะมีการจําหนายสินทรัพยออกจากระบบบัญชี 

- คาตัดจําหนาย คํานวณคาใชจายตามวิธีเสนตรง โดยใหมีอายุการใชประโยชนไมเกิน ๒๐ ป  

๗. การศึกษากระบวนงานในระบบ GFMIS 

 ระบบปฏิบัติการ (Operation Systems) ในระบบ GFMIS ที่ดําเนินงานในปจจุบันประกอบดวย 
6 กระบวนงาน ไดแก กระบวนงานดานระบบงบประมาณ กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง กระบวนงาน
ดานระบบเบิกจายเงิน กระบวนงานดานระบบรับและนําสงเงิน กระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป กระบวนงาน ดานระบบสินทรัพยถาวร  ดังน้ี 

7.1 กระบวนงานดานระบบงบประมาณ (Fund Management) เปนกระบวนงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การจัดสรรงบประมาณ การ
โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
มีผลใชบังคับแลว สํานักงบประมาณจะนําขอมูลงบประมาณรายจายประจําปจากระบบ BIS (Budgeting 
Information System) เขาสูระบบ GFMIS ใหแกทุกหนวยงานจากน้ัน หนวยงานเจาของงบประมาณ
สวนกลาง จึงจัดทําแผนการใชจายเงิน และจัดสรรเงินใหแกหนวยงานในสังกัดทั้งหนวยงานที่เปนผูเบิกในสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค ซึ่งขอมูลในระบบงบประมาณจะเช่ือมโยงกับระบบที่เกี่ยวของไดแก กระบวนงานดานระบบ
จัดซื้อจัดจางกระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน และกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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7.2 กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง (Purchasing Order) เปนกระบวนงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางขอมูลหลักผูขาย และการบันทึกขอมูลการกอหน้ีผูกพันหรือสัญญาที่มีวงเงิน
เทากับหรือมากกวา 5,000 บาทข้ึนไป ซึ่งหนวยงานจะสามารถบันทึกขอมูลการกอหน้ีผูกพัน หรือบันทึก
ขอมูลการทําสัญญาในระบบ GFMIS ไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงนิงบประมาณรายจาย หรือมียอดเงินฝากคลงั
คงเหลือในระบบ เน่ืองจากขอมูลในกระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง จะเช่ือมโยงกับกระบวนงานดาน
ระบบงบประมาณ กระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน อีกทั้งยังเช่ือมโยงกับกระบวนงานดานระบบบัญชีแยก
ประเภททั่วไป และกรณีตรวจรับสินทรัพยถาวรจะเช่ือมโยงไปยังกระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวรดวย 

7.3 กระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน (Account Payable) เปนกระบวนงานที่รองรับการขอ
เบิกเงินจากคลัง (กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังจังหวัด) ทั้งกรณีที่เปนเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ ซึ่งหนวยงานสามารถระบุความตองการในการขอเบิกวา ตองการจายเงินตรงเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูขาย (Vendor) หรือตองการขอเบิกเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานที่เปดไวในการ
ขอรับเงินจากคลัง ทั้งน้ี หนวยงานจะบันทึกการขอเบิกเงินไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย
ในระบบ GFMIS หรือมียอดเงินฝากคลังคงเหลือในระบบ GFMIS หรือกรณีที่ตองการเบิกเงินผานการสั่งซื้อ         
สั่งจาง จะตองมีการบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางใหเรียบรอยกอน เน่ืองจากขอมูลในกระบวนงาน              
ดานระบบเบิกจายเงินเช่ือมโยงขอมูลกับกระบวนงานดานระบบงบประมาณ กระบวนงานดานระบบจัดซื้อ          
จัดจาง รวมถึงกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 

7.4 กระบวนงานดานระบบรบัและนําสงเงนิ (Receive Process) เปนกระบวนงานที่รองรับการ
รับและนําเงินสงคลังทัง้ในสวนของเงนิรายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง การนําสงเงินเบิกเกินสงคืน 
และนําสงเงินกรณีเช็คขัดของ ซึ่งในกระบวนงานน้ี ประกอบดวย 2 กระบวนงานยอย คือ การบันทึกขอมูลการรับ
เงิน และการบันทึกขอมูลการนําสงเงิน โดยในสวนของการบันทึกขอมูลการนําสงเงินน้ัน หนวยงานจะบันทึก
ขอมูลไดตอเมื่อหนวยงานไดนําสงเงินทีส่าขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เรียบรอยแลว ขอมูลในกระบวนงาน
น้ี จะเช่ือมโยงกับกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และระบบงบประมาณกรณีการนําสงเงิน
เบิกเกินสงคืน 

7.5 กระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เปนกระบวนงานที่
รองรับขอมูลทางบัญชีที่เกิดข้ึนจากการประมวลผลขอมูลทางการเงินจากกระบวนงานที่เกี่ยวของโดยตโนมัติ 
ไดแก กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง กระบวนงานดานระบบเบิกจาย กระบวนงานดานระบบรับและ
นําสงเงิน และจากการปรับปรงุรายการบัญชีกรณีตาง ๆ 

7.6 กระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) เปนกระบวนงานที่รองรับขอมูล  
ทางบัญชี ที่เกิดข้ึนจากการไดมาซึ่งสินทรัพยถาวร การสรางขอมูลหลักสินทรัพย ตลอดจนการประมวลผล          
คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร ซึ่งในกระบวนงานน้ีจะเช่ือมโยงกับกระบวนงานดานระบบงบประมาณ 
กระบวนงานดานระบบจดัซื้อจัดจางและกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ขอมูลที่บันทึกมาจาก 
6 กระบวนงานขางตน จะสงไปประมวลผลที่ระบบ SAP /R3 ที่สวนกลาง ในลักษณะ Online Real Time  
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กระบวนงานในระบบ GFMIS ปรากฏดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

8. แนวทางการตรวจสอบภายใน 

 แนวทางการตรวจสอบภายในหลังจากการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว ประกอบดวย                
การรวบรวมหลักฐาน การรวบรวมกระดาษทาํการ สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานและการติดตามผล 
สรุปดังน้ี  

8.1 การรวบรวมหลักฐาน 

 หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence)  วามีความถูกตองนาเ ชื่อไดมากนอยเพียงใด 
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบควรประกอบดวยคุณสมบัติ 4  ประการ คือ ความเพียงพอ 
(Sufficiency) ความเช่ือถือไดและจัดหามาได (Competency) ความเกี่ยวของ (Relevancy) และความมี
ประโยชน (Usefulness)  เปนขอมูลที่จะใชสนับสนุนความเห็นและนําไปสูการสรุปผลการตรวจสอบของ          
ผูตรวจสอบ และตอบวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ในการตรวจสอบกระบวนการ รวบรวมหลักฐานหรือ         
การจัดทํากระดาษทําการ ถือเปนเรื่องที่สาํคัญในกระบวนการตรวจสอบ เพราะกระดาษทําการหรือหลักฐาน
การตรวจสอบที่ผูตรวจสอบจัดทําตองสนับสนุน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และความเห็นของผูตรวจสอบ ใหมี
ความสมเหตุสมผล  

8.2 การรวบรวมกระดาษทําการ 

 กระดาษทําการ (Working Papers) เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในระหวางการตรวจสอบเพื่อ
บันทึก ร ายละ เอียดก ารทํา ง าน  ซึ ่งประกอบดวยขอม ูลตาง  ๆ ที ่ใ ชในการตรวจสอบขอบเขต           
การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห และผลสรุปของการตรวจสอบเพื่อใช
เปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบต้ังแตการวางแผนการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานและขอมูล ตลอดจนการรางรายงานผลการปฏิบัติงาน 
จําเปนตองจัดทํากระดาษทําการเพื่อใชเปนหลักฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และการสอบทาน 
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ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อันเปนการบงชี้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการอางอิงภายหลัง รวมทั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยการ
สรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการที่ไดจัดทํา ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาอยางรอบคอบและสรุป
เฉพาะสิ่งที่เปนสาระสําคัญเทาน้ัน 

8.3 การสรุปผลการตรวจสอบ  

 การสรุปผลการตรวจสอบเปนวิธีการปฏิบัติงานข้ันตอนสุดทายกอนการจัดทํารายงาน ซึ่งผูตรวจ
สอบภายในตองสรุปประเด็นขอตรวจพบ เพื่อใหแนใจวา ไดขอตรวจพบที่สมบูรณ และพบปญหาใดบาง 
มาตรฐานหรือเกณฑในเรื่องน้ันกําหนดไววาอยางไร สาเหตุ ผลกระทบ ซึ่งผูตรวจสอบภายในควรหาหลักฐาน
ใหครบองคประกอบสําคัญของขอตรวจพบ 5 ประการ คือ สภาพที่เกิดจริง (Condition) เกณฑการตรวจสอบ 
(Audit Criteria) ผลกระทบ (Effect) สาเหตุ (Causes) ขอเสนอแนะ (Recommendation) ซึ่งขอตรวจพบ        
มีทั้งดานดีและปญหาขอบกพรอง ที่คิดวาควรรายงานใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

8.4 การรายงาน 

 รายงานผลการตรวจสอบเปนเรื่องสําคัญมาก ถาการตรวจสอบทําไดตามมาตรฐาน แตรายงาน
ผลการตรวจสอบจัดทําข้ึนโดยที่ไมสามารถบอกผลที่ตรวจพบไดอยางถูกตอง เช่ือถือได ไมสามารถจูงใจให 
ฝายบริหารเห็นความสําคัญของเรื่องที่ตรวจพบและขอเสนอแนะ หรือนําไปปรับปรุง แกไขใหองคกรดีข้ึนแลว 
ก็ถือวาการตรวจสอบไมไดสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร 
 ดังน้ัน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและคํานึงถึงคุณลักษณะที่ดีของรายงานการตรวจสอบ 
ดังน้ี 

1) ถูกตอง (Accurate) รายงานการตรวจสอบตองถูกตอง ไมมีขอผิดพลาด เปน
ขอเท็จจริงและไมมีการบิดเบือน ขอมูลที่นําเสนอในรายงานตองมีการรวบรวม ประเมิน สรุปผล และไดมีการ
ทานเพื่อนําเสนอในรายงานดวยความระมัดระวัง และรอบคอบ 

2) เที่ยงธรรม (Objective) รายงานการตรวจสอบ ตองมีความเปนธรรมและยุติธรรม 
เรื่องที่ตรวจพบขอสรุปและขอเสนอแนะ ตองเขียนข้ึนโดยปราศจากอคติ ไมไดเขียนข้ึนเพื่อประโยชนสวนตัว 
หรือภายใตอิทธิพลใด ๆ 

3) ชัดเจน (Clear) รายงานการตรวจสอบตองเขาใจงาย เปนเหตุเปนผล ความชัดเจน           
จะเกิดข้ึนจากการเขียน โดยหลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิคที่เขาใจยาก และระบุเฉพาะขอมูลที่สําคัญ สอดคลอง
กับประเด็นที่รายงาน 

4) สั้น/กระชับ (Concise)รายงานการตรวจสอบตองตรงประเด็น หลีกเลี ่ยงคําและ
รายละเอียดที่ไมจําเปน ปราศจากคําเฝอ หรือซ้ําซอน 

5) สรางสรรค (Constructive) รายงานการตรวจสอบที่สรางสรรคจะชวยองคกรใหดีข้ึน 
เน้ือหาและสาระที่นําเสนอตองเปนประโยชน และชวยใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

6) ครบถวน/สมบูรณ(Complete) รายงานการตรวจสอบตองมรีายละเอียดครบถวนเพียง
พอที่จะสนับสนุนเรื่องตรวจพบ ขอเสนอแนะ และขอสรุปหรือความเห็น 

7) ทันเวลา  (Timely)  รายงานการตรวจสอบเมื่อทําเสร็จตองสงทันที ในกรณีที่พบเรื่อง
สําคัญระหวางตรวจสอบตองมีรายงานทันที เพื่อใหผูรับการตรวจสอบสามารถนําไปแกไข ปรับปรุงไดอยาง
ทันเวลา 
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 การรายผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีรูปแบบและวิธีการรายงานที่ใชกันโดยทั่วไป  ไดแก       
การรายงานเปนลายลักษณอักษร  (Written Report) เปนวิธีการรายงานที่มีลักษณะเปนทางการ                  
ใชรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อการตรวจสอบงานหน่ึงงานใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหาร และ
การรายงานดวยวาจา  (Oral  Report)  แยกเปนการรายงานดวยวาจา ที่ไมเปนทางการ สวนใหญใชกับ
รายงานที่ตองกระทําโดยเรงดวนเพื่อใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีที่ควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวย
รับตรวจทราบทันททีี่ตรวจพบ เพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากข้ึน และการรายงานดวยวาจา             
ที่เปนทางการเปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการนําเสนอดวยวาจาประกอบ  นอกจากน้ี             
การรายงานดวยวาจายังใชในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหนา หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม  หรือ
ขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค เชน ผูรับตรวจ ไมใหความรวมมือหรือไมให
เอกสารบางอยางเพื่อการตรวจสอบ 

8.5 การติดตามผล (Follow Up) 

เปนการกําหนดแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะอยางมีประสิทธิภาพ เชน             
การเขาไปมีสวนรวมในการใหคําแนะนําวิธีแกไขขอขอบกพรองตามขอเสนอแนะ การกําหนดมาตรการปองกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดในอนาคต ซึ ่งถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึง
คุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ ดังน้ัน เมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ผูบริหารระดับสูงแลว ผูตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหาร ไดสั่งการหรือไมประการใด  และหาก 
สั่งการแลวหนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารสั่งการหรือไม เพื่อให
แนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไร และรายงานผล
การติดตามตอผู บริหารตอไป ทั้งน้ี ผูบริหารที่ไดรับทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอเสนอแนะแสดงวา
ผูบริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
 


