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การตรวจสอบบัญช ีและรายงานการเงิน 
(Financial Audit) 

 
 
การตรวจสอบบัญชี เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ทางการเงิน และการดูแล

รักษาทรัพย์สินรวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึก ในบัญชีรายงาน ทะเบียน 
และเอกสารต่างๆ มีความถูกต้อง และสามารถป้องกันการรั่วไหลสูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆ ได้  การควบคุม
ทางการเงินการบัญชีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญในการ
ป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน และการมีข้อมูลการเงินการบัญชีถูกต้อง เชื่อถือได้และใช้ประโยชน์ได้ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ (Objectives of Financial auditing) 
1) เพื่อให้ผู ้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูล การบันทึกบัญชีและการจัดทำ

รายงานการเงินของสถาบัน   
2) เพ่ือให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานการเงิน (Financial Statement)  
เป็นรายงานข้อมูลทางการเงินของสถาบันที่จัดทำหรือจดบันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ที่สามารถแสดงให้

เห็นถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินในรอบระยะเวลานั้นๆ ซึ่งกฎหมาย
กำหนดให้ต้องนำเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง 

ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน 
o ความเข้าใจได ้
o ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
o ความมีนัยสำคัญ 
o ความเชื่อถือได้ 
o การเปรียบเทียบกันได ้

หลักการและนโยบายบัญชีแต่ละองค์ประกอบของรายงานการเงิน 
o สินทรัพย์ 
o หนี้สิน 
o ส่วนทุน 
o รายได้ 
o ค่าใช้จ่าย 

องค์ประกอบของรายงานการเงิน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ) การจัดทำรายงานการเงินให้มี
องค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 

o งบแสดงฐานะการเงิน หรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่แสดงถึงฐานะการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ 
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o งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน หรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่า งอื่นที่แสดงถึงผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

o งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของส่วนทุนในระหว่างงวดที่จัดทำรายงานการเงิน 

o หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ให ้หน่วยงานของร ัฐจ ัดทำรายงานการเง ินตามร ูปแบบการนำเสนอรายงานการเง ินตามที่

กรมบัญชีกลางกำหนด (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ) 

ภาพรวมการตรวจสอบบัญชี 
การตรวจสอบบัญชีจะเริ่มต้นจากการนำหลักฐานการรับและจ่ายเงินรวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชีมา

ตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป แล้วจึงตรวจสอบการผ่านรายการ
จากสมุดบัญชีไปบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่น ำมา
จัดทำงบทดลองและแสดงในรายงานการเงินในระบบ WIN Speed (10.0) ก่อนเริ่มต้นการตรวจสอบข้อมูล
บัญชีจำเป็นต้องเรียกงบทดลองขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นว่ามีบัญชีใดที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดย
ตรวจสอบดุลบัญชีของแต่ละบัญชีที ่แสดงในช่อง “ยอดยกไป” ของงบทดลอง หลังจ ากนั ้นตรวจสอบ
รายละเอียดการบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทโดยการใช้ Vlookup เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบ  

สาระสำคัญของการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีมีดังนี้ 
๑. บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บัญชีเงินสดในมือ เพื่อตรวจสอบการรับและนำฝากเงินรายได้ หรือเงินนอกงบประมาณรวมทั้ง
การรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับอนุญาตให้ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ถืออยู่ในรูปเงินสด 
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) เพื่อตรวจสอบการรับเงินตาม
รายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและการจ่ายเงินตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 

๒. บัญชีลูกหนี้อื ่นระยะสั้น เงินยืมในงบประมาณหรือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ เพ่ือ
ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินยืมและการนำส่งใบสำคัญเพื่อส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืม
เงิน พร้อมเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) 

๓. บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น (เงินลงทุนที่สถาบันตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปีหรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 
1 ปี) เพื่อตรวจสอบการนำเงินงบประมาณหรือเงินนอกประมาณของสถาบันไปฝากธนาคาร
พาณิชย์ ประเภทฝากประจำไม่เกิน 1 ปี และตรวจสอบการถอนคืนเงินที่ครบกำหนด รวมถึงการ
แสดงรายการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดประเภทการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

๔. บัญชีสินค้าคงเหลือ เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือว่ามีอยู่จริง หน่วยงานได้ใช้หลักเกณฑ์ในการตี
ราคาสินค้าคงเหลือและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ซึ่งถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับปีก่อน 
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๕. บัญชีวัสดุคงเหลือ เพื่อตรวจสอบวัสดุคงเหลือว่ามีอยู่จริง บันทึกบัญชีวัสดุตามรายการที่มีการ
จัดซื้อ ลงรายการเบิกรับ - จ่ายพัสดุตามทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง และมีการปรับปรุงบัญชีวัสดุใช้ไป 
ณ วันสิ้นงวด  

๖. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบการคำนวณระยะเวลาและการรับรู้ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้า 
ภาษีซื้อ และภาษีซื้อรอใบกำกับ เพ่ือตรวจสอบการรับรู้ภาษีซื้อและภาษีซื้อรอใบกำกับ จากยอด
รายการซื้อสินค้าที่หน่วยงานจะต้องนำส่งกรมสรรพากร หลังจากที่ได้จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้มีสทิธิ
รับเงิน 

๗. บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ 
วันสิ้นงวด การตีราคาและแสดงมูลค่าอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชี รวมถึงการคำนวณค่า
เสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม มีการคำนวณและนำมาลงบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

๘. บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน ณ 
วันสิ้นงวด การตีราคาและแสดงมูลค่าอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชี รวมถึงการคำนวณค่า
เสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม มีการคำนวณและนำมาลงบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

๙. บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพ่ือตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันสิ้นงวด การ
ตีราคาและแสดงมูลค่าอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชี รวมถึงการคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่า
เสื่อมราคาสะสม มีการคำนวณและนำมาลงบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๐. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการขอเบิกเงินและการจ่าย
ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

๑๑. บัญชีเจ้าหนี้เงินโอนและรายการทุนอุดหนุนระยะสั้น (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง) เพ่ือตรวจสอบ
การรับรู้ภาษีค้างจ่ายจากรายการขอเบิกที่หน่วยงานจะต้องนำส่งกรมสรรพากร หลังจากที่ได้จ่าย
ชำระเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 

๑๒. บัญชีเจ้าหนี้อื่นระยะสั้น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น) เพื่อตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายและการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

๑๓. บัญชีเงินรับฝากระยะสั้น  
เงินรับฝาก เพ่ือตรวจสอบการรับรู้เงินรับฝากอ่ืนที่จะจ่ายคืนตามข้อผูกพันหรือข้อกำหนด 
เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงานและเงินประกันอื ่น  เพื ่อตรวจสอบการรับรู ้เง ินค่า
สาธารณูปโภคบ้านพักเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเงินสมทบเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคให้กับการไฟฟ้าและ
การประปา รวมถึงการจ่ายคืนเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงานตามระเบียบที่กำหนด 

๑๔. บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  
ภาษีขาย เพื่อตรวจสอบการรับรู้ภาษีขายจากการขายสินค้าและบริการที่หน่วยงานจะต้องนำส่ง
กรมสรรพากร 
รายได้รับล่วงหน้าและหนี้สินหมุนเวียนอื ่น การรับรู ้รายได้และรายได้รับล่วงหน้าจากการ
ให้บริการโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ มีการบันทึกรายการตามทะเบียนการเข้าพักของลูกค้าอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน  
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๑๕. บัญชีเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว (รายได้จากการบริจาครอการรับรู้) เพ่ือ
ตรวจสอบยอดคงเหลือที่ยกมาจากปีก่อน การบันทึกสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ซึ่ง 
เป็นรายการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจากกรมวิชาการเกษตร  

๑๖. บัญชีทุน เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือที่ยกมาจากปีก่อน และการบันทึกรายการปรับปรุงระหว่าง
งวดในปีปัจจุบัน  

๑๗. บัญชีรายได้จากงบประมาณ เพื่อตรวจสอบการบันทึกรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณ ถูกต้องและครบถ้วนตามงวดบัญชี 

๑๘. บัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เพ่ือตรวจสอบการขายสินค้าประจำวันทั้งเงินสดและ
เงินโอนในระบบ POS และการบันทึกรายการในสมุดรายวันขายหรือบัญชีอื่นที่เก่ียวข้อง 

๑๙. บัญชีรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตรวจสอบการบันทึกรับเงินอุดหนุน
งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ ถูกต้องและครบถ้วนตามงวดบัญชี 

๒๐. บัญชีรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค เพื่อตรวจสอบการรับเงินสนับสนุนการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของอุทยานฯ จากหน่วยงานภาคี (MOU) 

๒๑. บัญชีรายได้อื ่น (รายได้จากค่าปรับ รายได้จากการขายครุภัณฑ์ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก
สถาบันการเงิน และรายได้อ่ืน) เพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดรายวันขายหรือบัญชีอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๒๒. บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบและการบันทึกรายการขอเบิก
เงินเพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร 

๒๓. บัญชีค่าตอบแทน เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบและการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือ
จ่ายค่าตอบแทน 

๒๔. บัญชีค่าใช้สอย เพ่ือตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบและการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือจ่าย
ค่าใช้สอย 

๒๕. บัญชีค่าวัสดุ เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบและการบันทึกรายการตามใบสั่งซื้อเพ่ือ
เบิกจ่ายค่าวัสดุ 

๒๖. บัญชีค่าสาธารณูปโภค เพ่ือตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบและการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
เพ่ือจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

๒๗. บัญชีต้นทุนขายสินค้าและบริการ เพื่อตรวจสอบการบันทึกและคำนวณต้นทุนขาย กระทบยอด
สินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด บวกซื้อสินค้าระหว่างงวด และหักสินค้าคงเหลือปลายงวด เพื่อปิด
บัญชีต้นทุนขายสินค้า ณ วันสิ้นงวดบัญชี  

๒๘. บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพ่ือตรวจสอบการบันทึกบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและ
โปรแกรมการคำนวณค่าเสื่อมราคา รวมถึงเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๒๙. บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบและการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพ่ือ
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
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การตรวจสอบงบทดลอง 
ก่อนที่จะเริ่มต้นตรวจสอบข้อมูลบัญชีจะต้องเรียกงบทดลองในระหว่างงวดบัญชีของปีงบประมาณ

ปัจจุบัน โดยตรวจสอบยอดดุลบัญชีในช่อง “ยอดยกมา” ว่ามีบัญชีที่ยกยอดมา บัญชีใดแสดงยอดผิดดุลบญัชี 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจำแนกข้อผิดพลาดว่าเป็นของปีปัจจุบันหรือปีก่อน แล้วจึงตรวจสอบช่อง “ยอด
ยกไป” เมื่อพบข้อคลาดเคลื่อนให้ดำเนินการเรียกบัญชีแยกประเภทของบัญชีดังกล่าวมาตรวจสอบรายละเอียด 
หากยังไม่ทราบสาเหตุข้อผิดพลาดที่ชัดเจน ให้เรียกรายงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องมาประกอบการตรวจสอบ 
สำหรับการตรวจสอบดุลบัญชีแยกประเภทจากยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ที่ปรากฏในงบทดลอง ดังนี้ 

1) บัญชีหมวดสินทรัพย์ (หมวด 1) ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต ยกเว้น บัญชีพักเงินยืม บัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม 

2) บัญชีหมวดหนี้สิน (หมวด 2) ได้แก่  ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต  
3) บัญชีหมวดส่วนทุน (หมวด 3) ต้องมีดุลบัญชีด้านเครดิต ยกเว้นบัญชีอื่นที่มิใช่บัญชีทุน

ของหน่วยงานจะมีดุลบัญชีด้านเครดิตหรือเดบิต แล้วแต่กรณี 
4) บัญชีหมวดรายได้ (หมวด 4) ต้องมีดุลด้านเครดิต  
5) บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย (หมวด 5) ต้องมีดุลบัญชีด้านเดบิต  

การตรวจสอบบัญชีแยกประเภท  
สำหรับวิธีการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทโดยส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจสอบยอดยกไปของแต่ละ

บัญชีเพื่อนำยอดยกไป ไปจัดทำงบทดลอง โดยสามารถเลือกใช้ VLookup ช่วยในการตรวจสอบ ช่วยทำให้
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเป็นอย่างมากและทราบผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว รายละเอียดดังนี้  

1) ตรวจสอบยอดยกไปตามรหัสบัญชีจากบัญชีแยกประเภทไปยังงบทดลอง 
1.1) เปิดไฟล์บัญชีแยกประเภท คลิกขวา Sheet ที่เราจะตรวจสอบโดยทำการ move or copy 

เพ่ือสร้าง Sheet ใหม่ป้องกันการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกขวา 

2 

1 3 
4 
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คลุมคอลมัน ์

2 1 

1.2) เมื่อได้ Sheet ใหม่ให้ยกเลิกการผสานเซลล์ทั้งหมด โดยคลุมคอลัมน์ที่ต้องการยกเลิกแล้วกด
ฟังก์ชั่น ผสานและจัดกึ่งกลาง หรือ Merge & Center  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3) ขยายคอลัมน์รหัสบัญชีหรือ คอลัมน์ A ให้กว้างขึ้นเพ่ือให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจน จากนั้นทำ
การใส่สูตรในคอลัมน์ A เพื่อให้เป็นรหัสบัญชีทุกแถว โดยในคอมลัมน์ A แถวที่ 8 ให้พิมพ์
เครื่องหมาย = แล้วคลิกเมาส์คอลัมน์ A แถวที่ 7 (=A7) และกด Enter  
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1 

คลุมหัวเร่ือง 

2 

3 

1.4) กด copy (ctrl+c) เซลล์ A8 แล้วกดคลุมคอลัมน์ A จากนั้นกด ctrl+g จะปรากฏหน้าต่าง Go 
TO และกด Special เลือกเมนู Blanks จากนั ้นกด OK แล้ววางโดยกด ctrl+v รหัสบัญชีจะ
ปรากฏในคอลัมน์ A ทุกบรรทัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.5) Filter หัวเรื่อง เพื่อกรองข้อมูล โดยคลุมแถว 6 หรือแถวข้อมูลหัวเรื่องจากนั้นกดเมนู Shot 
& Filter และเลือกเมนู Filter  
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คลิกตัว Filter เล็กๆ 
1 

2 

1.6) เมื่อทำการ Filter เสร็จเรียบร้อย แถวหัวเรื ่องจะปรากฏแถบสามเหลี่ยมเล็ก ให้กดแถบ
สามเหลี่ยมที่คอลัมน์ S แล้วเลือก “ยอดยกไป” จากนั้นข้อมูลจะปรากฎเฉพาะยอดยกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7) เมื่อข้อมูลปรากฏยอดยกไปของทุกรหัสบัญชี ทำการ copy ทั้งหมดและวางใน Sheet ใหม ่
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1.8) โดยนำข้อมูล ยอดยกไปของทุกบัญชีสอบทานกับงบทดลอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9) เปิดไฟล์ “รายงานงบทดลอง” และเพ่ิมตาราง Vlookup และ ทดสอบผลต่าง  
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ใช้ฟังก์ชัน vlookup ทดสอบผลต่าง 
1 2 

1.10) นำข้อมูลยอดยกไปตามข้อ 1.8 มากรอกลงในไฟล์รายงานงบทดลองโดยใช้ฟังก์ชั่น 
Vlookup จากนั้นทดสอบผลต่างกับยอดสะสมในงบทดลองหากมีผลแตกต่างให้หาสาเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การตรวจสอบยอดสะสมตามรหัสบัญชี จากงบทดลองย่อยไปยังงบทดลองรวม 
2.1) เปิดไฟล์รายงานงบทดลองรวม แทรกตาราง Vlookup และ ทดสอบผลต่างดังภาพ เพ่ือนำ

ข้อมูลจากไฟล์งบทดลองย่อย มากรอกโดยการใช้ฟังก์ชัน Vlookup  
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2.2) เมื่อแทรกตารางแล้ว ให้ใช้ฟังก์ชัน Vlookup โดยนำข้อมูลจากยอดสะสมในไฟล์งบทดลอง
ย่อย มาลงในไฟล์งบทดลองรวมและทดสอบผลต่างหากมีผลแตกต่างให้หาสาเหตุ  
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ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี และรายงานการเงิน (Financial Audit) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การวางแผนการตรวจสอบ (Planning audit) 

การวางแผนการตรวจสอบรายงานการเงิน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล และผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจกระบวนการของหน่วยรับตรวจ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของ
รายการจนถึงการจัดทำรายงานการเงิน จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานการเงิน โดยรายละเอียดจะแสดงวิธีการที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

 - การเกิดขึ้นของรายการ 
 - การบันทึกรายการ 

- การประมวลผล การแก้ไข (ถ้ามี) เช่น การใช้เจ้าหน้าที่ในการสอบทานเอกสารที่ได้
จัดทำขึ้น 

- การผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท 
- การรายงานในรายงานการเงิน 

การวางแผนการตรวจสอบ 
(Planning audit) 

- จัดทีมงานตรวจสอบ 
- ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคญั (Risk 

Assessment) 
- จัดทำแผนปฏบิัติงานตรวจสอบ 

(Engagement Plan)  
- ประชุมเปิดตรวจ  
 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(Examination) 

- การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
- วิเคราะห์ และประมวลผล 
- บันทึกข้อมูลในกระดาษทำการ 
- สรุปประเด็นข้อตรวจพบ  
 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 
(Reporting) 

- รวบรวมข้อมูล และประเด็นข้อตรวจพบ 
- คัดเลือกข้อมูล 
- ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
- ประชุมปิดตรวจ 
- เสนอรายงานผลการตรวจสอบ 

การติดตามผลการตรวจสอบ 
(Follow-up) 

- วางแผนการติดตามผล 
- ดำเนินการติดตามผล 
- รายงานผลการติดตาม 
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1) การจัดทีมงานตรวจสอบ ควรประกอบด้วยผู้ที่มีลักษณะและความรู้แตกต่างกันแต่ละสาขาวิชา 
2) การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (Risk Assessment Plan) 
3) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) เป็นขั ้นตอนสำคัญที ่ทีมงาน

ตรวจสอบต้องร่วมกันคิดและพิจารณาว่าประเด็นที่จะตรวจสอบที่มีอยู่นั้น จะมีขั้นตอนและวิธีการ
อย่างไรในการรวบรวมหลักฐาน ข้อมูล เพื่อสรุปเป็นข้อตรวจพบ (Audit Finding) นอกจากนั้น
แผนงานการตรวจสอบยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นในแนวทางที่
กำหนด องค์ประกอบของแผนงานตรวจสอบควรประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 
3.1) รายละเอียดของเรื่องที่ตรวจสอบ เช่น ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม ชื่อหน่วยงาน เป็นต้น 
3.2) ประเด็นที่จะตรวจสอบ 
3.3) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
3.4) ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบ ควรกำหนดโดยละเอียดในแต่ละประเด็น หรือในแต่ละ

เรื่องท่ีตรวจสอบ และควรเขียนให้เข้าใจง่าย เพ่ือที่ผู้ตรวจสอบจะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
3.5) แหล่งข้อมูล 
3.6) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ควรระบุทุกระดับที่รับผิดชอบ เช่น ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง เป็นต้น 
3.7) ประมาณการในเรื่องของเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ เช่น วันเริ่ม และกำหนดเสร็จของการ

ตรวจสอบ ระยะเวลาทั้งหมด เป็นต้น 
3.8) เกณฑ์หรือมาตรฐานในการวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ 
3.9) กระดาษทำการอ้างอิง/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

4) การประชุมเปิดตรวจ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้รับผิดชอบแผนงบประมาณ 
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ของหน่วยรับตรวจกับคณะผู้ตรวจ เพ่ือแจ้งให้ผู้บริหารทราบและเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอันเป็นมารยาทซึ่งจะเสริมสร้างทัศนคติ และจะช่ วยก่อให้เกิด 
มนุษยสัมพันธ์ที่ต่อกัน ซึ่งรวมถึงการสอบถามความเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจถึง
ปัญหา อุปสรรค แนวความคิดหรือแนวทางปฏิบัติในอนาคต 

 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination) 
 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้วางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว ในขั้นต่อไปผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบในบัญชีต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลจากการ
ตรวจสอบในกระดาษทำการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผล และนำมาซึ่งการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ใน
การรวบรวมข้อมูลบัญชีต่าง ๆ วิธีการดังนี้ 

1) วิธีการตรวจสอบบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของยอดเงินฝากธนาคาร 
2. การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน 
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วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท งบ

ทดลองรวม และยอดคงเหลือตามงบการเงิน  
2. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

ธนาคาร 
3. ตรวจสอบและติดตามรายการเงินฝากระหว่างทาง 

เช็คค้างจ่าย 
4. ทดสอบการบวกเลข 
วิธีการตรวจสอบเงินสดย่อย 
1. ตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลือประจำวันเปรียบเทียบ

กับรายงานเงินสดย่อยคงเหลือประจำวัน และยอด
คงเหลือในรายงานเคลื่อนไหวเงินสดย่อย 

2. ตรวจสอบว่าในแต่ละวันมีเงินสดย่อยคงเหลือเกิน
กว่าที่ระเบียบกำหนดหรือไม่ 

3. ตรวจสอบการเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
4. ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษา

เงินสดย่อย การเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยเป็นไปตาม
ระเบียบหรือไม่ 

1. การบ ันท ึกบ ัญช ี ไม ่ถ ู กต ้อง  ไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

2. ไม่มีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

3. การเก็บรักษาเงินสดในมือและนำฝาก
ธนาคารไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง 

 

2) วิธีการตรวจสอบบัญชี ลูกหนี้ระยะสั้น  
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. การบันทึกบัญชี ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองท่ัวไป 
2. การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 
3. ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดมีอยู่จริง 
4. มีการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน 
วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบญัชีแยกประเภท

ทั่วไป งบทดลอง และยอดคงเหลือตามงบการเงิน 
หากมีผลแตกต่างให้หาสาเหตุ 

2. เปรียบเทียบยอดลูกหนี้คงคา้ง ตามบัญชีแยก
ประเภทกับรายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ตามทะเบียน
คุมว่าตรงกันหรือไม่ 

3. ตรวจสอบการรับชำระคืนเงนิยมืตรงตามกำหนด
ชำระคืนหรือไม่ หากครบกำหนดคืนเงินยืมแล้วแต่

1. การบันทึกบญัชไีม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 

2. การยืมเงินและสง่ใช้เงินยืมไม่ถกูต้อง
และไม่เปน็ไปตามระเบียบ 
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3) แนวการตรวจสอบบัญชี เงินลงทุนระยะสั้น 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของยอดเงินฝากธนาคาร 
2. การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองท่ัวไป 
3. มีการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบญัชีแยกประเภท งบ

ทดลองรวม และยอดคงเหลือตามงบการเงนิ  หากมี
ผลต่างให้หาสาเหตุ 

2. มีการจัดประเภทเงินฝากธนาคารเป็นเงินลงทุนระยะ
สั้นตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐฉบับที่ 1 

3. ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทกับ 
Book bank/Statement และเปรียบเทียบกบั
หนังสือยืนยนัยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคาร  

1. การบันทึกบญัชไีม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 

2. ไม่ได้กระทบยอดเงินฝากธนาคารให้
เป็นปัจจบุัน 

3. การจัดประเภทเงินลงทุนระยะสัน้ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 

4) แนวการตรวจสอบบัญชี วัสดุคงคลัง 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. การบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
2. วัสดุคงคลัง ณ วันที่ตรวจสอบมีอยู่จริง 
3. มีการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
 
 
 

ยังไม่ส่งใช้เงินยืมให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และเร่งรัด
การส่งใช้เงินยืม ให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และ
การคืนเงินยืมมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 

4. สอบทานความเหมาะสมของวงเงินยืมแต่ละราย 
และการส่งใช้คนืเงินยืมเปน็เงินสดเกินกว่า ร้อยละ 
30 หรือไม่ เป็นการพิจารณาการยืมเงินเกินความ
จำเป็น 

5. ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมรายเดิมมายืมใหม่โดยยังไม่
ส่งใช้เงินยืมตามสัญญาเดิม โดยสอบทานกับ
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 

6. ตรวจสอบการบนัทกึบญัชีวา่ครบถ้วนทุกขัน้ตอน
หรือไม่ 
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วิธีการตรวจสอบบัญชี  
วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 

1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบญัชีแยกประเภท งบ
ทดลอง และยอดคงเหลือตามงบการเงิน หากมีผล
แตกต่างให้หาสาเหตุ 

2. เปรียบเทียบจำนวนเงินจากสมดุบัญชีแยกประเภท 
กับยอดในรายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือ 

3. ทดสอบการตรวจนบัวัสดุคงคลัง เปรียบเทียบยอด
กับทะเบียนคุม หากมีผลตา่งให้หาสาเหตุ 

4. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมว่าเป็นไปตาม
ระเบียบหรือไม่ 

1. การบันทึกบญัชไีม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 

2. วัสดุคงคลัง ณ วันที่ตรวจสอบไม่มอียู่
จริง 

3. วัสดุคงคลังทีต่รวจนบัไม่ตรงตาม
ทะเบียนคุมวสัด ุ

4. ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมวสัด ุ

5) แนวการตรวจสอบบัญชี สินค้าคงเหลือ 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด มีอยู่จริง บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือ และยังมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่อสินค้าอยู่หรือไม่ 
3. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบญัชีแยกประเภท งบ

ทดลองรวมและยอดคงเหลือตามงบการเงิน หากมี
ผลต่างให้หาสาเหตุ 

2. ตรวจนับสนิค้าคงเหลือ 
3. ทดสอบการคำนวณตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนขาย 
4. ตรวจสอบการบนัทึกบัญชีว่าครบทุกขั้นตอนหรือไม่ 
5. ตรวจสอบการตัดยอดซื้อและยอดขาย  

1. การบันทึกบญัชไีม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 

2. สินค้าคงเหลือไม่มีอยู่จริง 
3. ไม่มีการคำนวณต้นทนุการผลิตและ

ต้นทุนขาย 
4. สินค้าคงเหลือที่ตรวจนบัไมต่รงตาม

รายงานสินคา้คงเหลือ 
5. ไม่ได้จัดทำรายงานสนิค้าคงเหลอื 
6. สถานที่จดัเก็บสินคา้คงเหลือไมม่ี

ความปลอดภัย 

6) แนวการตรวจสอบบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า/ภาษีซื้อ/ภาษีซื้อรอ
ใบกำกับภาษี) 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. มีการบันทึกรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ถูกต้องครบถ้วนและเป็นรายการที่มีอยู่จริง 
2. หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นภาระผูกพันของสถาบัน และเป็นรายการที่มีอยู่จริง 
3. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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วิธีการตรวจสอบบัญชี  
วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 

1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบญัชีแยกประเภท งบ
ทดลองรวมและยอดคงเหลือตามงบการเงิน หากมี
ผลต่างให้หาสาเหตุ 

2. ขอรายละเอียดยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงิน 
สอบทานกับบญัชีแยกประเภทและเอกสารที่
เก่ียวข้อง หากมีผลต่างให้หาสาเหตุ 

3. ตรวจสอบการบนัทึกรายการ โดยตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการรับ-จา่ยว่าถูกต้องหรือไม่ 

4. ทดสอบการคำนวณ 
5. ตรวจสอบการบนัทกึบญัชีวา่ครบถ้วนทุกขัน้ตอน

หรือไม่ 

1. การบันทึกบญัชไีม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 

2. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนไม่เปน็ภาระ
ผูกพันของสถาบนั และไม่เปน็
รายการที่มีอยู่จริง 

3. การบันทึกรายการของเอกสารหลักฐาน
การรับ-จ่ายระหว่างงวดไม่ถูกต้อง 

7) แนวการตรวจสอบบัญชี เงินลงทุนระยะยาว 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของยอดเงินฝากธนาคาร 
2. การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองท่ัวไป 
3. มีการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบญัชีแยกประเภท งบ

ทดลองรวม และยอดคงเหลือตามงบการเงนิหากมี
ผลต่างให้หาสาเหตุ 

2. มีการจัดประเภทเงินฝากธนาคารเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาวตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 

3. ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทกับ 
Book bank/Statement และเปรียบเทียบกบั
หนังสือยืนยนัยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคาร  

1. การบันทึกบญัชไีม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 

2. ไม่ได้กระทบยอดเงินฝากธนาคารให้
เป็นปัจจบุัน 

3. การจัดประเภทเงินลงทุนระยะสัน้ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 

8) แนวการตรวจสอบบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ)/ค่าเสื่อมราคาสะสม/ค่าเสื่อมราคา 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด มีอยู่จริง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และบันทึก

บัญชีถูกต้องครบถ้วน 
2. มูลค่าของสินทรัพย์แสดงถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตีราคาที่กระทรวงการคลังกำหนด และตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีถกูต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
3. การเพิ่มข้ึน-ลดลงของสินทรัพย์ระหว่างปีได้บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน 
4. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
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วิธีการตรวจสอบบัญชี  
วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 

1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท งบ
ทดลองรวม และยอดคงเหลือตามงบการเงิน หากมี
ผลแตกต่างให้หาสาเหตุ 

2. ขอรายละเอียดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาทั้งหมด
และรายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมดโดยเปรียบเทียบ
กับสมุดบัญชีแยกประเภท ดังนี้ 

   2.1 ตรวจสอบราคาทุน ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์
กับยอดยกไปบัญชีสินทรัพย์ในบัญชีแยกประเภทว่า
ถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
   2.2 ตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมยกมาและค่าเสื่อม
ราคาสะสมในปีที่ตรวจสอบกับยอดยกไปบัญชีค่าเสื่อม
ราคาสะสมในบัญชีแยกประเภทว่าถูกต้องหรือไม่ 
   2.3 ตรวจสอบค่าเสื่อมราคาในปีที่ตรวจสอบกับยอด
ยกไปบัญชีค่าเสื่อมราคาในบัญชีแยกประเภทว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ 
3. ตรวจสอบการเพิ่มข้ึนระหว่างปี ดังนี้ 

   3.1 การเพิ่มของสินทรัพย์ 
         3.1.1 ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ท ี ่ได้มา
ระหว่างปี เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท 
         3.1.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัด
จ้าง ว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและการบันทึกบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนทุกข้ันตอนหรือไม่ 
         3.1.3 ตรวจสอบวันที่บนัทึกสินทรัพย์เข้าระบบ
เป็นวันเดียวกันกบัวันที่ตรวจรับของกรรมการตรวจรับ
สินทรัพย์หรือไม ่
   3.2 การเพิ่มของค่าเสื่อมราคา 
         3.2.1 ตรวจสอบสินทรพัย์กับอายุการใช้งาน 
         3.2.2 ทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคา 
4. ตรวจสอบการลดลงของสินทรัพย์ในระหว่างปี 

จากหลักฐานการบันทึกบัญชีวา่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือไม่ 

5. สุ่มตรวจนับครุภัณฑจ์ากรายงานการตรวจนบัพัสดุ
ประจำปีโดยตรวจความมีอยู่จรงิ สถานะและการ
ลงทะเบียนเลขครุภัณฑ ์

6. พิจารณาการกำหนดอายุการใชง้านของสนิทรัพย์
ว่าเป็นไปตามระเบียบตรงตามนโยบายบัญชีและ

1. การคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง 
2. การบันทึกรายการทรัพย์สินในระบบ

โปรแกรมระบบงานพสัดุ mypsd v.8 
ไม่ครบถ้วน 

3. สินทรัพยไ์ม่มีอยู่จริง 
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วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ ในกรณีมี
หน่วยงานย่อย 

7. สอบทานการจัดทำทะเบยีนคุมสินทรัพย์ วา่เป็นไป
ตามระเบียบหรือไม ่

9) แนวการตรวจสอบบัญชี เจ้าหนี้ระยะสั้น 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. มีการบันทึกระหว่างงวดถูกต้องครบถ้วน 
2. เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่บันทึกตามบัญชีมีอยู่จริงเป็นภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายชำระหนี้ 
3. มีการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 
4. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบญัชีแยกประเภท งบ

ทดลองรวม และยอดคงเหลือตามงบการเงนิ หากมี
ผลแตกต่างให้หาสาเหตุ 

2. ขอรายละเอียดเจ้าหนี้ระยะสัน้ จากหน่วยรับ
ตรวจสอบยันยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภท หาก
แตกต่างให้หาสาเหตุ 

3. ตรวจสอบเจ้าหนี้วา่เป็นภาระหนี้สินที่หน่วยรับตรวจ
ต้องชำระ และติดตามการจ่ายชำระหนี้ภายหลังวัน
สิ้นงวด โดย 

   3.1 ติดตามการจ่ายชำระหนี ้
   3.2 เลือกรายการเจ้าหนี้ยกไปที่มีการค้างชำระเป็น
เวลานาน และตรวจเข้ากับเอกสารหรือสอบถาม
เจ้าหน้าที่เพื่อหาสาเหต ุ

1. การจ่ายเงินตามภาระหนีส้ินทีต่อ้งจ่าย
ชำระหนี้ เกินรอบระยะเวลา 1 เดือน 

2. การบันทึกบญัชไีม่ถูกต้อง (G/L) 

10)  แนวการตรวจสอบบัญชี หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ภาษีขาย/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1.  ภาษีขาย/ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บันทึกบัญชีมีอยู่จริงและเป็นภาระหนี้สินที่สถาบันต้องชำระ 
2.  การบันทึกบัญชีระหว่างงวด ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภท, งบ

ทดลองและยอดคงเหลือตามงบการเง ิน หากมีผล
แตกต่างให้หาสาเหตุ 

1. การคำนวณและนำส่งภาษีมูลคา่เพิ่ม 
ไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามระยะเวลา 
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วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
2. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวดว่าเป็นภาระ

หนี ้สินที ่หน่วยรับตรวจนำส่งกรมสรรพากร  และ
ติดตามการนำส่งภายหลังวันสิ้นงวด   

3. ทดสอบการคำนวณการหักภาษี ณ ที่จ่ายว่าเป็นไป
ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่  โดยเลือกรายการตาม
สมุดบัญชีแยกประเภทเฉพาะเอกสารจ่าย แล้วดูว่ามี
การหักภาษีตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ อย่างไร 

4. ตรวจสอบสำเนาใบกำกับภาษีขายกับรายงานภาษี
ขายและภพ.30 และทดสอบการคำนวณยอดภาษีที่
นำส่งกรมสรรพากร 

5. ติดตามการนำส่งภาษีหัก ณ ที ่จ่าย/ภาษีขายว่า
เป็นไปตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ 

2. กระทบยอดรายได้รบัล่วงหน้ากบั
ทะเบียนคุมที่เก่ียวข้อง ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ครบถ้วน 

3. การบันทึกบญัชไีม่ถูกต้อง (G/L) 

11)  แนวการตรวจสอบบัญชี หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (เงินรับฝากระยะสั้น เงินประกัน) 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. เงินประกันตามบัญชีเกิดขึ้นจริงและเป็นภาระผูกพันของสถาบันที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ฝาก 
2. การบันทึกบัญชี  ถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป 
3. ประกันที่นำมาวางไว้กับสถาบันเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง สัญญา หรือระเบียบที่กำหนด 
วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภท

, งบทดลองและยอดคงเหลือตามงบการเงิน หากมีผล
แตกต่างให้หาสาเหตุ 

2. ขอรายละเอียดบัญชีเงินประกัน ณ วันสิ้นงวดจาก
หน่วยรับตรวจ สอบยันกับสมุดบัญชีแยกประเภท 
และทะเบียนคุมเง ินประกันหากมีผลต่างให้หา
สาเหตุ 

3. สุ่มตรวจสอบสัญญาที่จัดทำในปีที่ตรวจสอบว่ามีการ
วางเงินประกัน  โดยคำนวณเงินประกันและกำหนด
ระยะเวลาในการประกันความชำรุดบกพร่องถูกต้อง
ตามระเบียบหรือไม่  (นร (กวพ) 1305/7790 ลง
วันที ่ 21 กันยายน 2541 กำหนดงานจ้างต้อง
ประกัน 2 ปี) 

4. ตรวจสอบเอกสารว่าเงินประกันที่คงเหลืออยู่มีเงื่อนไข
ครบกำหนดจ่ายคืนหรือไม่ และกรณีเง ินมัดจำเงิน
ประกันที ่ครบกำหนด แต่ยังไม่จ ่ายคืนให้ผู ้ขายให้
สอบถามหาสาเหตุที่ค้างนาน 

การจ่ายคืนเงินประกันสัญญาไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ 
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วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
5. ตรวจสอบหลักฐานหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด ว่า

ถูกต้องเป็นไปตามสัญญา ข้อตกลง หรือระเบียบที่
เก่ียวข้องหรือไม่ 

12)  แนวการตรวจสอบบัญชี รายได้รอการรับรู้ 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. รายได้รอการรับรู้ที่บันทึกตามบัญชีเกิดขึ้นจริงและเป็นภาระผูกพันของสถาบัน 
2. การบันทึกบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป 
วิธีการตรวจสอบบัญชี  

วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
1. เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภท

, งบทดลองและยอดคงเหลือตามงบการเงิน หากมีผล
แตกต่างให้หาสาเหตุ 

2. ขอรายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้ จากหน่วยรับ
ตรวจ  กรณีมีรายการหลายประเภทให้จัดทำรายละเอียด
ตามแหล่งเงินที่ได้รับ แล้วสอบยันกับสมุดบัญชีแยก
ประเภท  

3. ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการบันทึกรับในบญัชี
รายได้รอการรับรู้  กรณีรับเป็นเงินสดให้ตรวจสอบ
การเก็บรักษาว่าเป็นไปตามระเบียบกำหนดหรือไม่ 

4. ตรวจสอบการปรับปรุงบัญชีรายได้รอการรับรู้มา
เป็นรายได้ในแต่ละงวดอย่างถูกต้อง ดังนี้ 

   4.1 กรณีที่ได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็น
เงินสด บันทึกรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในงวดนั้น สามารถสอบยันกับบัญชีแยกประเภท
ค่าใช้จ่ายจากสมุดบัญชีแยกประเภท 
   4.2 กรณีที่ได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็น
สินทรัพย์ บันทึกรับรู ้เป็นรายได้ตามจำนวนค่าเสื ่อม
ราคาของสินทรัพย์ สามารถสอบยันจากรายงานประวัติ
สินทรัพย์  

1. การบนัทึกบญัชไีม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
และไม่เกดิขึ้นจริง 

2. ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมรายได้รอการ
รับรู้ 

13)  แนวการตรวจสอบบัญชี รายได้ (การรับเงิน) 
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินเป็นไปตามกฎ/ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน

และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
2. เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกบัญชีถูกต้อง และครบถ้วน 
3. เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และเหมาะสม 
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4. เพื่อเสนอแนวทางและวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วิธีการตรวจสอบบัญชี  
วัตถุประสงค ์ วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 

รายได้จากงบประมาณ 
1. รายได้จากเงินงบประมาณ

เกิดขึ ้นจริงและการบันทึก
รายการ ถูกต้อง ครบถ้วนใน
ส ่วนสาระสำคัญตามงวด
บัญชี 

2. รายได้จากเงินงบประมาณ
เป ็นรายได ้ของหน่วยรับ
ตรวจและมีภาระในการใช้
จ่ายตามประเภทของรายได้
จากเงินงบประมาณนั้น 

 
1. สอบทานยอดคงเหลือตามบัญชี

แยกประเภททั ่วไปกับงบทดลอง
ประจำเดือนและงบการเงินที่ส่งให้
ตรวจสอบ หากมีผลแตกต่างให้หา
สาเหตุ 

2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ว่าถูกต้อง 
ครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ 

 
การรับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง
และการบันทึกบัญชีไม่
ครบถ้วน 

รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ 
    ม ีการร ับ เง ินจร ิ งและได้
บ ั นท ึ กบ ัญช ี อย ่ า งถ ู กต ้ อง 
ครบถ้วนในส่วนสาระสำคัญตาม
งวดบัญชี 

 
 
1. สอบทานยอดคงเหลือตามบัญชี

แยกประเภทท ั ่ ว ไปก ับงบลอง
ประจำเดือน หากมีผลแตกต่างให้
หาสาเหตุ 

2. ว ิ เคราะห ์รายการรายได ้แต ่ละ
ประเภทที่เกิดขึ้นจากรหัสบัญชีแยก
ประเภททั่วไป แล้วตรวจสอบการ
บันทึกบัญชีตามประเภทเอกสาร 
(document type) 

3. ตรวจสอบรายละเอียดรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการ (ตามข้อ 
2) กับสำเนาใบเสร็จรับเงินที่หน่วย
รับตรวจออกให้แก่ผู ้ซื ้อ เมื ่อได้รับ
เงินจากการขายสินค้าและบริการ
พร้อมใบกำกับสินค้า ว่าผู ้ซื ้อได้ลง
ลายมือชื่อรับของโดยถูกต้องแล้ว ทั้ง
ที ่เป ็นเง ินสดและเงินเชื ่อ รวมทั้ง
ตรวจสอบว่าการรับเงินเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การรับเงินและสัญญาค่า
เช่าสถานที่ที่กำหนดไว้ 
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วัตถุประสงค ์ วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
4. เปรียบเทียบวันที่ได้รับเงินกับวันที่

นำเงินฝากธนาคาร ว่าเป็นวันรุ่งขึ้น
หรืออย่างน้อยวันถัดไปหรือไม่ หาก
นำฝากล่าช้าให้สอบถามหาสาเหตุ
และบันทึกไว้ในกระดาษทำการ 

รายได้จากการช่วยเหลือและ
การบริจาค 

มีการรับเงินจริงและได้บันทึก
บัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนใน
ส่วนสาระสำคัญตามงวดบัญชี
และหน ่วยร ับตรวจม ีภาระ
ผูกพันที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนนี้
ในการดำเนินงานหรือตามที่
ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการ
รับเงินบริจาคนั้นๆ 
 

 
 
1. สอบทานยอดคงเหลือตามบัญชี

แยกประเภททั ่วไปกับงบทดลอง
ประจำเดือน หากมีผลแตกต่างให้
หาสาเหตุ 

2. ตรวจสอบการรับเงินช่วยเหลือและ
บริจาคในรูปตัวเงิน กรณีที่มีเงื่อนไข
ว่ามีการบันทึกรับรู้รายได้จากเงิน
ช่วยเหลือตามเกณฑ์การจับคู่รายได้
กับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจากรายงาน
แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ท ั ่ ว ไ ป  อ ย ่ า ง
สมเหตุสมผลและตรงตามงวดบัญชี
หรือไม่  

3. ใช้รายงานประวัติสินทรัพย์ โดย
ตรวจสอบการร ับบร ิ จ าค เป็น
สินทรัพย์ว่ามีการบันทึกเป็นอาคาร
หรืออุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มี
ต ั ว ตนค ู ่ ก ั บ บ ัญช ี ร า ย ไ ด ้ เ งิ น
ช่วยเหลือรอการรับรู้ และเมื่อสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี มีการคำนวณ
ค่าเสื ่อมราคาอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์น ั ้นโดยถูกต้องหรือไม่ 
พร้อมกับบันทึกรับรู ้ เป ็นรายได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงตาม
งวดบัญชีหรือไม่   

รายได้อื่น 
1. การบันทึกบญัชี ถูกต้อง 

ครบถ้วน  
2. เป็นรายการที่เกิดข้ึนจริงใน

งวดบัญชี และหน่วยรับ
ตรวจมีภาระผูกพันที่จะใช้
จ่ายเงินจำนวนนี้ในการ

 
1. สอบทานยอดคงเหลือตามบัญชี

แยกประเภททั ่วไปกับงบทดลอง
ประจำเดือนและงบการเงินที่ส่งให้
ตรวจสอบ หากมีผลแตกต่างให้หา
สาเหตุ 
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วัตถุประสงค ์ วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 
ดำเนินงาน หรือตามที่ระบุ
ไว้ในวัตถุประสงค์ของการ
รับเงินนัน้ๆ 

 

2. ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
บันทึกรับรายได้  กรณีรับเป็นเงิน
สดให้ตรวจสอบการเก็บรักษาว่า
เป็นไปตามระเบียบกำหนดหรือไม่ 

3. ตรวจสอบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 
และการคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ ว่า
ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่ง
กำหนดไว้ 

การจัดทำทะเบียนคุม 
   มีการจัดทำทะเบียนคุม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบนั 

 
    ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุม
ต่างๆกับใบเสร็จรับเง ินและเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีที่เก่ียวข้อง 

การจัดทำรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินประจำปี  
1. เพื่อให้ทราบถึงจำนวน

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน            
(เล่มที่,เลขที่) ที่มีอยู่ใน
ความรับผิดชอบและจำนวน
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน   
(เล่มที่,เลขที่) ที่ได้ใช้ไปแล้ว
ทั้งหมด 

2. เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของการ
นำสง่เงินและการบนัทึก
บัญช ี

 
 

ตรวจสอบการจัดทำรายงานการใช้
ใบเสร ็จร ับเง ิน สอบยันก ับจำนวน
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (เล่มที่,เลขที่) 
ที่ใช้ประกอบการนำส่งเงิน 
 

 
14)  แนวการตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่าย (การจ่ายเงิน) 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินเป็นไปตามกฎ/ระเบียบข้อบังคับของ

สถาบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
2. เพื่อให้มั่นใจว่ามีหลักฐานการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 
3. การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของสถาบันและมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
4. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และเหมาะสม 
5. เพื่อเสนอแนวทางและวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วิธีการตรวจสอบบัญชี  
วิธีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง 

1. สอบทานยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป
,งบทดลองประจำเดือนหากมีผลแตกต่างให้หา
สาเหตุ 

2. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญประกอบการบันทึกบัญชี 
กับบัญชีแยกประเภททั่วไป และการบันทึกบัญชีว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนทุกข้ันตอนหรือไม่ 

3. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินว่าการจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบของสถาบันและมติคณะรัฐมนตรี 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

4. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายว่ามีการประทับตรา 
“จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงชื ่อ วันที ่จ่าย ครบถ้วน
หรือไม่ 

5. ตรวจสอบรายการจ่ายเช็คว่าจำนวนเงินที่ปรากฏใน
เช็คตรงกับหลักฐานการจ่าย ทะเบียนจ่ายเช็คและ
เช็คสั่งจ่ายผู้ทีสิทธิรับเงินหรือไม่ กรณีสั่งจ่ายเจ้าหนี้
มีการขีดคร่อมเช็คและขีดหรือผู้ถือออกหรือไม่ 

6. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขยายผล
การตรวจสอบเพื ่อให้ได้หลักฐานเพิ ่มเติมตามที่
ต้องการ 

7. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง
แก้ไขต่างๆที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 

8. สรุปและร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

1. การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 

2. ไม่มีหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 
3. ไม่ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อม

ลงชื่อ วันที่จ่าย ในหลักฐานการจ่ายเงนิ 
4. การจ่ายเงินผิดประเภท (จ่ายเงินผิด

แหล่งบัญชี) 

 

การรายงาน (Reporting) 
การสรุปผลการตรวจสอบ เป็นการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและนำมาสรุปผลเพ่ือประกอบการ

ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในรายงานผลการตรวจสอบ เป็นรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ซึ่งมีข้ันตอนการจัดทำรายงาน ดังนี้  

1) รวบรวมข้อมูลและประเด็นข้อตรวจพบ จากกระดาษทำการต่าง ๆ ที่ได้บันทึกข้อมูลผลการ
ตรวจสอบและสรุปประเด็นข้อตรวจพบไว้ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 

2) คัดเลือกข้อมูลที่รวบรวมได้มาพิจารณาจัดลำดับและคัดเลือกว่าข้อตรวจพบใดเป็นปัญหาที่มี
ความสำคัญและไม่มีความสำคัญ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานควรรายงานเฉพาะข้อตรวจพบที่
เป็นปัญหาที่สำคัญ สำหรับปัญหาที่ไม่มีความสำคัญควรชี้แจงให้หน่วยรับตรวจนำไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป 
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3) ร่างรายงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทำร่างรายงานขึ้นก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของรายงาน แล้วนำไปหารือกับหน่วยรับตรวจ เพื่อหารือปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะ
เกิดขึ้นภายหลัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีที่สุดต่อหน่วยรับ
ตรวจ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับตรวจ และทำให้รายงาน
นำไปสู่การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ประชุมปิดตรวจ เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นข้อตรวจพบ และหารือ
ความเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข ที ่ผู ้ตรวจสอบเสนอตลอดจนซักซ้ อม
ระยะเวลาที ่หน่วยรับตรวจจะต้องจัดส่งความเห็นต่อข้อเสนอแนะ พร้อมผู ้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน เพื ่อแสดงไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบฉบับสมบูรณ์  

5) เสนอรายงาน หลังจากที่ได้หารือกับหน่วยรับตรวจแล้ว ควรจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและพิจารณา
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow-up)  
การติดตามผลการตรวจสอบเป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจตาม

ข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งข้ันตอนการติดตามผลมีดังนี้ 
1) วางแผนการติดตามผล คือการกำหนดวิธีการติดตามผลให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะติดตาม โดย

คำนึงถึง 
1.1) สาระสำคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
1.2) ระยะเวลาในการติดตามผล 
1.3) บุคลากรที่ใช้ในการติดตาม ควรเป็นผู้ตรวจสอบแผนงบประมาณ ผลผลิตโครงการ กิจกรรมนั้น 
1.4) ค่าใช้จ่ายกับความคุ้มค่าในการติดตามผล 

2) ดำเนินการติดตามผล คือวิธีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามการสั่งการ
หรือไม ่

3) รายงานผลการติดตาม คือการจัดทำรายงานผลการติดตาม โดยหากเป็นการติดตามผลตามปกติ  
ควรรายงานผลการติดตามไว้ตอนท้ายของรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งต่อไปของผู้ตรวจสอบ
ภายใน แต่หากเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน ผู้ตรวจสอบภายในอาจจัดทำรายงานผลการติดตาม
และเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี และรายงานการเงิน (Benefits of Financial Audit) 
1) ทำให้ทราบข้อผิดพลาดทางบัญชีได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับปรุงบัญชีได้ทันภายในงวดบัญชีที่

กรมบัญชีกลางกำหนด 
2) ทำให้รายงานการเงินของสถาบันมีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการ

บริหารและตัดสินใจได้  
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กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
• ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 

พ.ศ. 2553  
• ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2557 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 
• ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

ล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2557 
• ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที ่ส ูง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

ค่าตอบแทน พ.ศ. 2549 
• กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ข้อมูลอ้างอิง 
• หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอ

รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ 
• คู่มือการปฏิบัติงาน (กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,2562) 
• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (กรมบัญชีกลาง,2561) 
• มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

(กรมบัญชีกลาง,2560) 
• คู่มือการตรวจสอบการเงินรัฐวิสาหกิจ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,2558)  
• การตรวจสอบรายงานการเงิน (กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
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ภาคผนวก 
เทคนิค/วิธีการตรวจสอบบัญชี 

     เทคนิคการสอบบัญชี หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ในการรวบรวมหลักฐาน ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือ/วิธีการให้เหมาะสมกับงานตรวจสอบแต่ละด้าน แล้วนำมาประกอบ
เข้าเป็นวิธีการตรวจสอบ ในแต่ละรายการหรือแต่ละบัญชี การใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะ
พิสูจน์ความความถูกต้องของรายการ ผู้ตรวจสอบภายในอาจต้องใช้เทคนิคหลายประการในการตรวจสอบแต่
ละด้าน เพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบและมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

ที ่ เทคนิควิธีการตรวจสอบบัญช ี ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. การตรวจดู (Inspection) - เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน

ต่างๆ และทรัพย์สินท่ีมรีูปร่าง เช่น 
พันธบัตรรัฐบาล กรมธรรม์ประกันภัย   
รถราชการ 

- ทรัพย์สินที่มีอยู่จริง 
- มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 
- สภาพของทรัพย์สิน 
- ปริมาณของทรัพยส์ิน (หากใช้
เทคนิคการตรวจนับด้วย) 
- ดูมูลค่าทรัพยส์ิน 
ข้อจำกัด 
- สินทรัพย์นั้นต้องมรีูปร่าง 

2. การสังเกตการณ์ 
(Observation) 

- เป็นการสังเกตด้วยตา เพื่อช่วยให้ผู้
ตรวจสอบภายในได้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ รวมถึงการใช้
วิจารณญาณสิ่งที่ได้เห็นและบันทกึไว้ 
เช่น สังเกตการณ์ปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีจ่ายเงิน สังเกตการณต์รวจ
นับสินค้า สังเกตการณ์อนุมัติและการ
ผ่านเอกสาร และความเหมาะสมของ
การปฏิบัติงานว่าได้กระทำตามวิธทีี่
กำหนดไว ้

ต้องหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิมา
ยืนยันเพื่อให้หน่วยงานท่ีรับตรวจ
ยอมรับ ข้อสังเกตและยินยอมแก้ไข
ตามข้อสังเกตของผูต้รวจสอบ
ภายใน 

3. การตรวจนับ 
(Counting) 

- เป็นการพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพ
ของสิ่งที่ต้องการตรวจว่ามีอยูจ่ริง 
ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้โดยตรงใหเ้ห็น
ด้วยตาตนเอง สภาพของสินทรัพย ์
(ชำรุด/เสียหาย) การเก็บดแูลรักษา 

- พิสูจน์ความมีอยู่จริง เช่น เงินสด 
สินค้า หลักทรัพย ์
- มีการแสดงมลูค่าถูกต้อง 
- มีกรรมสิทธ์ิและภาระผูกพัน 

4. การยืนยันยอด 
(Confirmation) 
 

- เป็นการที่ผู้ตรวจสอบภายในขอให้
บุคคลภายนอกซึ่งทราบเกี่ยวกับ
หลักฐานต่างๆ ให้การยืนยันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมายังผูต้รวจสอบภายใน
โดยตรง เป็นหลักฐานท่ีเชื่อถือได้มาก
ที่สุด ถ้าปฏิบตัิโดยถูกต้อง และผู้ตรวจ
สอบภายในต้องควบคมุและสอบทาน
การยืนยันยอด รวมทั้งการจดัส่งให้

- พิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วน เชน่ 
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินฝากธนาคาร เงิน
รับฝาก เป็นต้น 
- กรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์และภาระ
ผูกพัน 
- พิสูจน์ความมีอยู่จริง 
- มีการแสดงมลูค่าถูกต้อง 
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ที ่ เทคนิควิธีการตรวจสอบบัญช ี ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
ผู้รับเอง และต้องเป็นผูร้ับคำตอบ
โดยตรง 

ข้อจำกัด 
- อาจไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบยืนยันให้ผูต้รวจสอบภายใน  

5. การตรวจสอบเอกสาร
ใบสำคัญ (Examination of 
original documents) หรือ
การตรวจ Vouching 

- เป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ี
บันทึกไว้ในสมุดบญัชี เช่น ใบกำกับ
สินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน 
กรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาต่างๆ 
และใบสำคัญจ่าย 

- พิสูจน์ความถูกต้องของเอกสาร
กับรายงานบัญชี 
- รายการที่เกิดขึ้น 
- มีกรรมสิทธ์ิและภาระผูกพัน 
- มีการตีราคาหรือการแสดงมูลค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานการเงิน 
ข้อควรระวัง 
- เอกสารนั้นเป็นเอกสารจริง มิใช่
เอกสารปลอม- พิสูจน์ (โดยเฉพาะ
ในกรณีที่การควบคมุภายในไม่
รัดกุม)  
- อาจไม่แสดงถึงสภาพที่มีอยู่จริง 
เช่น สอบทะเบียนรถยนตไ์ม่
สามารถพิสูจน์ว่ารถมีอยู่จริง 
- มีการบันทึกรายการโดยถูกต้อง
ครบถ้วน 

6. การคำนวณ 
(Recomputaiton) 

- เป็นการคำนวณตัวเลขในบญัชี ซึ่งถือ
เป็นหลักฐานที่เช่ือถือไดม้าก เช่น บวก
เลขในสมดุขั้นต้น จำนวนยอดคงเหลือ
ในบัญชีแยกประเภท คำนวณค่าเสื่อม
ราคา/หนี้สงสยัจะสูญ เป็นต้น 

- พิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลขใน
บัญช ี
ข้อจำกัด 
- พิสูจน์ความถูกต้องของผลลัพธ์
ของผลลัพธ์ แต่มไิด้พสิูจน์
แหล่งที่มาของตัวเลขท่ีนำมา
คำนวณ 

7. การตรวจสอบการผ่าน
รายการ (Posting) 

- เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของการผา่นรายการ
จากสมดุขั้นต้น ไปบญัชีสมดุขั้นปลาย 
(แยกประเภท) งบทดลองด้วยเรยีนกัน
ว่าการตรวจ Posting 

- พิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วน 
ข้อจำกัด 
- เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของ
การคัดลอกข้อมูลเท่านั้น ไมไ่ด้
พิสูจน์ความสมบูรณ์ของรายการ 

8. การตรวจหารายการผิดปกติ 
(Scanning) 

- เป็นการตรวจรายการในสมดุบัญชี
ต่างๆ ในบัญชีแยกประเภท สมุดขัน้ต้น 
หรือแหล่งข้อมลูอื่นๆ  

- ตรวจดูรายการทีผ่ิดปกติ ซึ่งอาจ
ทำให้พบข้อผิดพลาดทีส่ำคญัได้ 
ทั้งนี้อาศัยความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นสำคัญ เช่น รายการค่า
น้ำไฟฟ้า โดยปกติจะมี 12 
รายการ (12 เดือน) ถ้ามีรายการ
ไม่ครบต้องติดตามใหไ้ด้ข้อเท็จจรงิ 
 



หน่วยตรวจสอบภายใน 

30 
 

ที ่ เทคนิควิธีการตรวจสอบบัญช ี ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 
ข้อสังเกต 
- ควรสังเกตจากรายการที่ไมเ่ป็นไป
ตามที่ควรจะเป็น เช่น รายการจ่าย
เกิน ยกเลิกใบเสร็จที่ใช้แล้ว มยีอด
อยู่ผิดดา้น 
ข้อจำกัด 
- รายการผดิปกตมิิใช่หลักฐานแต่
เป็นเครื่องช้ีให้ทราบถึงความจำเปน็
ที่ต้องหาหลักฐาน หรือใช้เทคนิค
อื่น 

9. การสอบถาม (Inquiry) - เป็นการสอบถามผู้บรหิารและ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริง
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ตรวจสอบ
ภายในควรทราบซึ่งอาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือวาจา เช่น เหตุการณ์
หลังวันสิ้นปีบัญชีที่สำคัญ หนีส้ิน อาจ
เกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน 

- ความมีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริง 
- ความครบถ้วน 
- กรรมสิทธ์ิหรือภาระผูกพัน 
- การตีราคาหรือแสดงมูลคา่ 
- การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลรายงานการเงิน 
ข้อจำกัด 
- เป็นเพียงหลักฐานประกอบ
เท่านั้น จำเป็นต้องพิสูจน์ความ
เชื่อถือที่ผู้ให้ข้อมูลด้วย 

10. การติดตามรายการ 
(Tracing) 

- เป็นการติดตามการตรวจสอบการ
บันทึกรายการในบัญชีบางรายการที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบรายการ 
(ติดตามตรวจสอบจากหลักฐานไปยัง
บัญชี) 

- ความครบถ้วน 
- การตีราคาหรือแสดงมูลคา่ 
- การเปิดเผยข้อมลู 
 

11. การตรวจสอบความสัมพันธ์
ของข้อมลู 

- เป็นการตรวจสอบรายการที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเนื่องจากข้อมลู
ของรายการหนึ่งๆ อาจมคีวามสมัพันธ์
กับรายการอื่นๆ ได้ เช่น ขาย – ตน้ทุน
ขาย/การส่งคืนสินคา้/ลูกหนี้การคา้ 
ซื้อ-เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า – ค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เงินฝากธนาคาร/
ดอกเบี้ย ทรัพยส์ินถาวร – ค่าเบี้ย
ประกัน /ค่าเสื่อมราคา 

- การแสดงมลูค่า 
- ความถูกต้องของรายการที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

12. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
(Analytical Tests) 

- เป็นวิธีการตรวจสอบโดยการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ที่เป็นไปอยา่งมี
เหตุผลของข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินว่า
เป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ 

- พิสูจน์ความถูกต้องของรายการ
ทางการเงิน เพื่อดูรายการที่ผิดปกติ 
จุดเด่น 
- ใช้เวลาการตรวจสอบและ
ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย 
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รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงที่
ผิดปกต ิ

- เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพถ้าใช้กับ
ลักษณะรายการที่มีความสัมพันธ์
ชัดเจน 
- ช่วยลดการทดสอบใน
รายละเอียดของแตล่ะบญัชีได้หาก
ผู้ตรวจสอบมีความพอใจใน
ความถูกต้องเพียงพอของการ
ตรวจสอบรายการนั้นมีความเสีย่ง
และความมีสาระสำคัญต่ำ 
ข้อสังเกต 
- หากผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
พบว่ามีความต่างที่เป็นสาระสำคญั
ต่อการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบ
ภายในต้องสอบถามเหตผุลและใช้
เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพิม่เตมิ 

13. การตรวจทาน 
(Verification) 

เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง 
ความแม่นยำ ความสมเหตสุมผล หรือ
ความน่าเชื่อถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
การหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงท่ี
ปรากฏอยู ่

- ยืนยันความจริง ความถูกต้อง 
ความแม่นยำ ความสมเหตสุมผล 
หรือความน่าเช่ือถือของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 

14. การสืบสวน เป็นเทคนิคท่ีผูต้รวจสอบภายในจะใช้
ในกรณีที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริง
ซึ่งคาดว่า มีอยู่หรือควรจะเป็น ผู้
ตรวจสอบภายในต้องค้นหา 
ข้อเท็จจริงโดยการสืบสวน 

- เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่ามี
อยู่ หรือควรจะเป็น 
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