สวนที่ ๑
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
๑. ความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน ๑
0

งานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่สําคัญของฝายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานภายในสวนราชการ เพื่อใหผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด บทบาท ที่สําคัญของ
งานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานในทุกระดับของหนวยงานใน สวนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใตการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ดังนั้น งานตรวจสอบภายในจึงมีสวนชวยผลักดันใหเกิดความสําเร็จในสวนราชการหลายประการ
ดังนี้
1.1 สง เสริม ให เ กิ ดกระบวนการกํ ากั บ ดู แล การบริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุ ม ของ
สวนราชการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
1.2 สงเสริมใหการปฏิบัติงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3 สงเสริมใหการบริหารทรัพยากรของสวนราชการเปนไปอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนแก
สวนรวม
1.4 เสริมสรางมูลคาเพิ่มใหกับสวนราชการ
อยางไรก็ดี จากการปรับ เปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐ ไปสูการบริห ารจัดการแนวใหมที่ให
ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน และใหลดบทบาทและกระจายอํานาจของหนวยงานกลางไปสูสวนราชการ
โดยหนวยงานกลางทําหนาที่เปนผูกํากับและควบคุมเชิงนโยบายใหอํานาจหัวหนาสวนราชการบริหารจัดการ
งานในความรับผิดชอบเองภายใตกรอบกติกากลางที่กําหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่เปน
ระบบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจของหนวยงานกลาง ทําใหสวนราชการ
ตองใหความสําคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากยิ่งขึ้น
๒. ความหมายงานตรวจสอบภายใน
2.1 สมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA) ไดให
ความหมายไว ดังนี้
“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.กรุงเทพฯ:บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพบั ลิสชิ่ง จํากัด,2556.
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evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance
processes”
2.2 สมาคมผูผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ไดใหความหมายไว ดังนี้
งานตรวจสอบภายใน คือ “การใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม เปน
อิส ระเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณค าและปรั บ ปรุ ง การดําเนินงานขององคก ร การตรวจสอบภายในชวยใหอ งคก รบรรลุ
เปาหมายดวยการประเมินและปรับ ปรุง ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและ
การกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ”
2.3 กรมบัญชีกลาง ไดใหความหมายไว ดังนี้
การตรวจสอบภายใน คือ “กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินผลและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
ตามความหมายของงานตรวจสอบภายในสามารถจําแนกงานตรวจสอบภายใน ไดเปน ๒ ลักษณะ
ดังนี้
1) งานบริการใหความเชื่อ มั่น (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลัก ฐาน
ตา ง ๆ อยา งเที่ย งธรรมเพื่ อ ใหไ ด ม าซึ่ ง การประเมิ นผลอยา งเป น อิ ส ระในกระบวนการการกํ า กับ ดู แ ล
กระบวนการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุม ของสวนราชการ เชน การตรวจสอบงบการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบตาง ๆ และการตรวจสอบ
ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน
2) งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) เปนการใหคําแนะนําและบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวของโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการ และมีจุดประสงค
เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับสวนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมของสวนราชการใหดีขึ้น ตัวอยางเชน การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน
การออกแบบระบบงาน วิธีการตางๆในการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม เปนตน
๓. คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีก ารปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสรางความพึงพอใจใหกับหนวยรับตรวจ
๔. ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน
1) การสอบทานความเชื่อถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศดานการบัญชี การเงิน
และการดําเนินงาน
2) การสอบทานให เ กิ ด ความมั่น ใจว า ระบบที่ ใ ช เ ป น ไปตามนโยบาย แผน และวิ ธี
ปฏิบัติงานที่องคกรกําหนดไว และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น
3) การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยู
จริงของทรัพยสินเหลานั้นได
4) การประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5) การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ วาไดผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานที่กําหนดไว
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ภายในขององคกร

6) การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม

๕. ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกรที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ทําใหจําเปนตองใชวิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร
และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใชกันโดยทั่วไปเปน 6 ดังนี้
5.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือ
ไดของขอ มูล และตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญ ชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล
ปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามีเ พียง
พอที่จะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และสามารถสอบทาน
ไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได
5.๒ การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายหรือหลักการ
ที่กําหนดการตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไป
ตามวั ตถุ ป ระสงค ห รื อ เป า หมาย ซึ่ ง วัดจากตัว ชี้วัดที่ เ หมาะสม ทั้ง นี้ ตอ งคํานึง ถึง ความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกรประกอบดวย
1) ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) คื อ มีก ารจั ดระบบงานใหมั่ นใจได วา การใช
ทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนอันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชนอยาง
คุมคา
2) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทํา
ใหผลที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร
3) ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย
ฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรั พยากรต่ํากวาที่กําหนดไว โดยยังไดรับ
ผลผลิตตามเปาหมาย
5.๓ การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ขององคกร วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good
Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส
5.๔ การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบ
การปฏิบัตงิ านตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองคกร ซึ่งอาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือ ถือเปน
สวนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได
5.๕ การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจน
ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบ
การเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวน
หนึ่ง ของงานตรวจสอบภายในเกื อ บทุก งานที่นําระบบคอมพิวเตอรม าใชในการปฏิบัติง านไมวาเปนการ
ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึง
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จําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
อาจจางผูตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเปนงาน
เทคนิคเฉพาะ ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชํานาญไมเพียงพอ และตองใชเวลานานพอสมควรที่จะ
เรียนรู ซึ่งอาจทําเกิดความเสียหายแกงานขององคกรได วัตถุประสงคที่สําคัญที่สดุ ของการตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศ คื อ ให ท ราบถึ ง ความน าเชื่อ ถือ ของขอ มูล และความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดว ย
คอมพิวเตอร
5.๖ การตรวจสอบพิเ ศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรั บ
มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่
มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจสอบภายใน
จะดําเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูร ับผิดชอบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ปองกัน
๖. การศึกษาหลักการและนโยบายการบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ
หลั ก การบั ญ ชี หมายถึ ง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผลและรายงาน
เหตุการณที่เกี่ยวของกับการเงินของหนวยงาน
นโยบายการบัญ ชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑหรือวิธี
ปฏิบัติที่หนวยงานใชในการจัดและนําเสนองบการเงิน ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับการนําไปใชในการ
บันทึกรับรูรายการทางบัญชี และการเปดเผย ขอมูลในรายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของหนวยงาน โดยถูกตองตามที่ควรและสอดคลองกับหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ เมื่อใชนโยบายบัญชีใดแลวจะตองถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีนั้นอยาง
สม่ําเสมอ เวนแตมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงในรอบปบัญชีใด ก็ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงนั้นในรายงานการเงิน
ปนั้น ๆ ดวย
นโยบายการบัญชีทั่วไป ประกอบดวย
- ใชหลักบัญชีคู (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการการเงินที่เกิดขึ้น
ครั้งหนึ่ง จะตองลงบัญชีสองดาน คือ เดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง ดวยจํานวนเงินที่เทากัน
- ใชห ลัก การบัญ ชีแบบเกณฑคงคาง (Accrual Basis) หมายถึง หลัก เณฑทางบัญชีที่ใชรับ รู
รายการและเหตุการณเมื่อเกิดขึ้น มิใชรับรูเมื่อมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด
- ใชรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ปปจจุบัน
ถึงวันที่ 30 กันยายนปถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเทากับ 1 ปงบประมาณ หรือ 12 เดือน
- ใช ห ลั ก การบั ญ ชี บ ริ ษัท ใหญและบริษัท ยอย ในการบันทึก รับรูร ายการบัญ ชีร ะหวางกันใน
ลักษณะของรายได และคาใช จ าย ทุกสิ้นปแตละหนวยจะโอนปดบัญชีดังกลาวเขาบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวา
คาใชจาย
นโยบายบัญชีแตละองคประกอบของงบการเงิน
สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของหนวยงานซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต
และคาดวาจะทําใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการใหบริการเพิ่มขึ้นแกหนวยงาน
หนี้ สิน หมายถึ ง ภาระผู ก พันในปจจุบันของหนวยงานซึ่งเปนผลจากเหตุก ารณในอดีต และ
การชําระภาระผูกพันนั้นจะสงผลใหหนวยงานตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการใหบริการ
สวนทุน หมายถึง มูลคาสุทธิคงเหลือในสินทรัพยของหนวยงานหลังจากหักหนี้สินแลว
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รายได หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการใหบริการ
ในระหวางรอบระยะบัญชีในรูปของกระแสเขา ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไมรวมการเพิ่มขึ้นของเงินทุน
ที่ไดรับจากเจาของ (ผลประโยชน Inflow เขาหนวยงาน/สินทรัพยสุทธิเพิ่มขึ้น)
ค าใช จ าย หมายถึง การลดลงของประโยชน เ ชิง เศรษฐกิจ ในอนาคต หรือ ศัก ยภาพในการ
ใหบริการในระหวางรอบระยะบัญชีในรูปของกระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สิน ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยสุทธิลดลง ทั้งนี้ 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 ไมมีร าคาซาก (ราคาซาก =๐) สินทรัพยที่หมดอายุก ารใชงานแลวให
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 ดังนี้
7.1 กระบวนงานดานระบบงบประมาณ (Fund Management) เปนกระบวนงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การจัดสรรงบประมาณ การ
โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
มีผลใชบังคับแลว สํานักงบประมาณจะนําขอมูลงบประมาณรายจายประจําปจากระบบ BIS (Budgeting
Information System) เขาสูระบบ GFMIS ใหแกทุกหนวยงานจากนั้น หนวยงานเจาของงบประมาณ
สวนกลาง จึงจัดทําแผนการใชจายเงิน และจัดสรรเงินใหแกหนวยงานในสังกัดทั้งหนวยงานที่เปนผูเบิกในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ซึ่งขอมูลในระบบงบประมาณจะเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวของไดแก กระบวนงานดานระบบ
จัดซื้อจัดจางกระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน และกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
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7.2 กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง (Purchasing Order) เปนกระบวนงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางขอมูลหลักผูขาย และการบันทึกขอมูลการกอหนี้ผูก พันหรือ สัญญาที่มีวงเงิน
เทากับหรือมากกวา 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งหนวยงานจะสามารถบันทึกขอมูลการกอหนี้ผูกพัน หรือบันทึก
ขอมูลการทําสัญญาในระบบ GFMIS ไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย หรือมียอดเงินฝากคลัง
คงเหลือในระบบ เนื่องจากขอมูลในกระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง จะเชื่อมโยงกับกระบวนงานดาน
ระบบงบประมาณ กระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับกระบวนงานดานระบบบัญชีแยก
ประเภททั่วไป และกรณีตรวจรับสินทรัพยถาวรจะเชื่อมโยงไปยังกระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวรดวย
7.3 กระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน (Account Payable) เปนกระบวนงานที่รองรับการขอ
เบิกเงินจากคลั ง (กรมบัญชีก ลาง/สํานักงานคลังจังหวัด) ทั้ง กรณีที่เ ปนเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ ซึ่งหนวยงานสามารถระบุความตองการในการขอเบิกวา ตองการจายเงินตรงเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูขาย (Vendor) หรือตองการขอเบิกเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานที่เปดไวในการ
ขอรับเงินจากคลัง ทั้งนี้ หนวยงานจะบันทึกการขอเบิกเงินไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย
ในระบบ GFMIS หรือมียอดเงินฝากคลังคงเหลือในระบบ GFMIS หรือกรณีที่ตองการเบิกเงินผานการสั่งซื้อ
สั่งจาง จะตองมีก ารบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางใหเรียบรอยกอน เนื่องจากขอ มูลในกระบวนงาน
ดานระบบเบิกจายเงินเชื่อมโยงขอมูลกับกระบวนงานดานระบบงบประมาณ กระบวนงานดานระบบจัดซื้อ
จัดจาง รวมถึงกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
7.4 กระบวนงานดานระบบรับและนําสงเงิน (Receive Process) เปนกระบวนงานที่รองรับการ
รับและนําเงินสงคลังทัง้ ในสวนของเงินรายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง การนําสงเงินเบิกเกินสงคืน
และนําสงเงินกรณีเช็คขัดของ ซึ่งในกระบวนงานนี้ ประกอบดวย 2 กระบวนงานยอย คือ การบันทึกขอมูลการรับ
เงิน และการบันทึกขอมูลการนําสงเงิน โดยในสวนของการบันทึกขอมูลการนําสงเงินนั้น หนวยงานจะบันทึก
ขอมูลไดตอเมื่อหนวยงานไดนําสงเงินทีส่ าขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เรียบรอยแลว ขอมูลในกระบวนงาน
นี้ จะเชื่อมโยงกับกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และระบบงบประมาณกรณีการนําสงเงิน
เบิกเกินสงคืน
7.5 กระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เปนกระบวนงานที่
รองรับขอมูลทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลขอมูลทางการเงินจากกระบวนงานที่เกี่ยวของโดยตโนมัติ
ไดแก กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง กระบวนงานดานระบบเบิกจาย กระบวนงานดานระบบรับและ
นําสงเงิน และจากการปรับปรุงรายการบัญชีกรณีตาง ๆ
7.6 กระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) เปนกระบวนงานที่รองรับขอมูล
ทางบัญชี ที่เกิดขึ้นจากการไดมาซึ่งสินทรัพยถาวร การสรางขอมูลหลักสินทรัพย ตลอดจนการประมวลผล
คาเสื่อ มราคาสิ นทรั พ ย ถาวร ซึ่ง ในกระบวนงานนี้จ ะเชื่อ มโยงกับ กระบวนงานด านระบบงบประมาณ
กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจางและกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ขอมูลที่บันทึกมาจาก
6 กระบวนงานขางตน จะสงไปประมวลผลที่ระบบ SAP /R3 ที่สวนกลาง ในลักษณะ Online Real Time
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กระบวนงานในระบบ GFMIS ปรากฏดังรูปภาพ

8. แนวทางการตรวจสอบภายใน
แนวทางการตรวจสอบภายในหลังจากการปฏิบัติง านตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว ประกอบดวย
การรวบรวมหลักฐาน การรวบรวมกระดาษทําการ สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานและการติดตามผล
สรุปดังนี้
8.1 การรวบรวมหลักฐาน
หลัก ฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) วามีความถูกตองนา เชื่อ ไดม ากนอ ยเพีย งใด
คุณ สมบั ต ิ ข องหลั ก ฐานการตรวจสอบควรประกอบดว ยคุณ สมบัติ 4 ประการ คื อ ความเพียงพอ
(Sufficiency) ความเชื่ อ ถือ ได และจัดหามาได (Competency) ความเกี่ ยวข อง (Relevancy) และความมี
ประโยชน (Usefulness) เปนขอ มูล ที่จะใชส นับสนุนความเห็นและนําไปสูการสรุปผลการตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบ และตอบวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ในการตรวจสอบกระบวนการ รวบรวมหลักฐานหรือ
การจัดทํากระดาษทําการ ถือเปนเรื่องที่สาํ คัญในกระบวนการตรวจสอบ เพราะกระดาษทําการหรือหลักฐาน
การตรวจสอบที่ผูตรวจสอบจัดทําตองสนับสนุน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และความเห็นของผูตรวจสอบ ใหมี
ความสมเหตุสมผล
8.2 การรวบรวมกระดาษทําการ
กระดาษทําการ (Working Papers) เปนเอกสารที่ จั ด ทํา ขึ้ น ในระหว า งการตรวจสอบเพื่ อ
บั น ทึ ก ร ายละ เอี ย ดก ารทํ า งาน ซึ ่ง ประกอบดว ยขอ มูล ตา ง ๆ ที ่ใ ชใ นการตรวจสอบขอบเขต
การตรวจสอบ วิธีก ารตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห และผลสรุปของการตรวจสอบเพื่อใช
เปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ
การปฏิบัติ ง านตรวจสอบ การรวบรวมหลัก ฐานและขอ มู ล ตลอดจนการร างรายงานผลการปฏิบัติง าน
จําเปนตองจัดทํากระดาษทําการเพื่อใชเปนหลักฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และการสอบทาน
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ทบทวนงานในความรับ ผิดชอบและการวัด ผลงาน อัน เปน การบง ชี้ถึง มาตรฐานการปฏิบ ัติง านของ
ผูป ฏิบัติง านตรวจสอบ เพื่อ ประโยชนในการอางอิงภายหลัง รวมทั้ง เมื่อ เสร็จ สิ้นการตรวจสอบ โดยการ
สรุปการตรวจสอบจากกระดาษทําการที่ไดจัดทํา ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาอยางรอบคอบและสรุป
เฉพาะสิ่งที่เปนสาระสําคัญเทานั้น
8.3 การสรุปผลการตรวจสอบ
การสรุปผลการตรวจสอบเปนวิธีการปฏิบัติงานขั้นตอนสุดทายกอนการจัดทํารายงาน ซึ่งผูตรวจ
สอบภายในตองสรุป ประเด็นขอตรวจพบ เพื่อ ใหแนใจวา ไดขอตรวจพบที่สมบูร ณ และพบปญ หาใดบาง
มาตรฐานหรือเกณฑในเรื่องนั้นกําหนดไววาอยางไร 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
ผลการตรวจสอบจัดทําขึ้นโดยที่ไมสามารถบอกผลที่ตรวจพบไดอยางถูกตอง เชื่อถือได ไมสามารถจูงใจให
ฝายบริหารเห็นความสําคัญของเรื่องที่ตรวจพบและขอเสนอแนะ หรือนําไปปรับปรุง แกไขใหองคกรดีขึ้นแลว
ก็ถือวาการตรวจสอบไมไดสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร
ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและคํานึงถึงคุณลักษณะที่ดีของรายงานการตรวจสอบ
ดังนี้
1) ถู ก ต อ ง (Accurate) รายงานการตรวจสอบต อ งถูก ต อ ง ไม มี ขอ ผิด พลาด เป น
ขอเท็จจริงและไมมีการบิดเบือน ขอมูลที่นําเสนอในรายงานตองมีการรวบรวม ประเมิน สรุปผล และไดมีการ
ทานเพื่อนําเสนอในรายงานดวยความระมัดระวัง และรอบคอบ
2) เที่ยงธรรม (Objective) รายงานการตรวจสอบ ตองมีความเปนธรรมและยุติธรรม
เรื่องที่ตรวจพบขอสรุปและขอเสนอแนะ ตองเขียนขึ้นโดยปราศจากอคติ ไมไดเขียนขึ้นเพื่อประโยชนสวนตัว
หรือภายใตอิทธิพลใด ๆ
3) ชัดเจน (Clear) รายงานการตรวจสอบตองเขาใจงาย เปนเหตุเปนผล ความชัดเจน
จะเกิดขึ้นจากการเขียน โดยหลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิคที่เขาใจยาก และระบุเฉพาะขอมูลที่สําคัญ สอดคลอง
กับประเด็นที่รายงาน
4) สั้น/กระชับ (Concise)รายงานการตรวจสอบตอ งตรงประเด็น หลีก เลี่ยงคําและ
รายละเอียดที่ไมจําเปน ปราศจากคําเฝอ หรือซ้ําซอน
5) สรางสรรค (Constructive) รายงานการตรวจสอบที่สรางสรรคจะชวยองคกรใหดีขึ้น
เนื้อหาและสาระที่นําเสนอตองเปนประโยชน และชวยใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
6) ครบถวน/สมบูรณ(Complete) รายงานการตรวจสอบตองมีรายละเอียดครบถวนเพียง
พอที่จะสนับสนุนเรื่องตรวจพบ ขอเสนอแนะ และขอสรุปหรือความเห็น
7) ทันเวลา (Timely) รายงานการตรวจสอบเมื่อทําเสร็จตองสงทันที ในกรณีที่พบเรื่อง
สําคัญระหวางตรวจสอบตองมีรายงานทันที เพื่อใหผูรับการตรวจสอบสามารถนําไปแกไข ปรับปรุงไดอยาง
ทันเวลา
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การรายผลการปฏิบัติง านตรวจสอบมี รูป แบบและวิธีก ารรายงานที่ใ ชกันโดยทั่ว ไป ไดแ ก
การรายงานเปนลายลัก ษณอั ก ษร (Written Report) เปน วิธีก ารรายงานที่มี ล ัก ษณะเปน ทางการ
ใชร ายงานผลการปฏิ บั ติง านเมื่อ การตรวจสอบงานหนึ่ง งานใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหาร และ
การรายงานดวยวาจา (Oral Report) แยกเปนการรายงานดวยวาจา ที่ไมเปนทางการ สวนใหญใชกับ
รายงานที่ตองกระทําโดยเรงดวนเพื่อใหทันตอเหตุการณ จะใชในกรณีที่ควรแจงใหผูบริหารหรือหัวหนาหนวย
รับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ เพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความเสียหายมากขึ้น และการรายงานดวยวาจา
ที่เ ปนทางการเปนการรายงานโดยการเขี ยนรายงานและมี ก ารนํ าเสนอดว ยวาจาประกอบ นอกจากนี้
การรายงานดวยวาจายังใชในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหนา หรือผลการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือ
ขอความชวยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค เชน ผูรับตรวจ ไมใหความรวมมือหรือไมให
เอกสารบางอยางเพื่อการตรวจสอบ
8.5 การติดตามผล (Follow Up)
เปนการกําหนดแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะอยางมีประสิทธิภาพ เชน
การเขาไปมีสวนรวมในการใหคําแนะนําวิธีแกไขขอขอบกพรองตามขอเสนอแนะ การกําหนดมาตรการปองกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดในอนาคต ซึ่ง ถือ ไดวา เปน ขั้น ตอนที่สํา คัญ ยิ่ง ของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึง
คุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ ดังนั้น เมื่อผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติง านตอ
ผูบ ริห ารระดั บ สู ง แลว ผูตรวจสอบภายในตอ งติดตามผลวาผูบริหาร ไดสั่งการหรือไมประการใด และหาก
สั่งการแลวหนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในที่ผูบริหารสั่งการหรือไม เพื่อให
แนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไร และรายงานผล
การติดตามตอ ผูบ ริห ารตอ ไป ทั้ง นี้ ผูบริห ารที่ไดรับ ทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอ เสนอแนะแสดงวา
ผูบริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต

