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รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานใน
ตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหมีการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผล
เสียหาย ตอราชการและผู ท่ีเก่ียวของ และสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเขียนจึงศึกษากรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ 
COSO การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน กรอบแนวคิดตามระเบียบท่ีเก่ียวของ การจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูแลว 
ปญหาอุปสรรค ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน เอกสารหลักฐานตางๆ และการมีสวนรวมเปน
กรรมการท่ีเก่ียวของกับการประพฤติมิชอบ จึงนําขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษามาวิเคราะหประมวลผล
และนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งสามารถตอบโจทยคําถามการศึกษา สมมติฐานการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคของการศึกษา และประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา  

ผลการศึกษามีดังนี้  
1)  หนวยงานในตางประเทศมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดท่ี

เก่ียวของ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูนั้นยังใช
เปนเครื่องมือการบริหารงานไดอยางเหมาะสม ควบคุมในจุดท่ีสําคัญ โดยจัดระบบงานใหมีการ
ควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ยกเวนดานการบัญชีและงบเดือน มีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคางและยังไม
มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

2)  ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายในท่ีเปนการประพฤติมิชอบและเกิดผลเสียหายตอ
ราชการ เกิดจากผูบริหารไมใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน ไมตรวจสอบบัญชีและ 
งบเดือนกอนสงใหกระทรวงฯ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน จึงมีชองทาง
ใหเกิดการประพฤติมิชอบไดงายข้ึน เม่ือเกิดผลเสียหายตอราชการ ผูท่ีเก่ียวของตามตําแหนงหนาท่ีมี
สัดสวนความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมาย  

3)  เสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงาน
การเงิน โดยบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบันตามคูมือบัญชี เรงรัดการชดใชเงินยืมมิใหคางนาน สงรายงาน
การเงินตามกําหนดเวลา คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงินและคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีคลังตามหนาท่ี มีข้ันตอนอนุมัติดําเนินการ อนุมัติจายเงิน เก็บ
รักษาเงินสดไวสํารองจายไมสูงมาก ตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีกับเอกสารการรับจายเงิน และ
เรียนรูวิธีการตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชี การอานขอมูลรายงานการเงินของระบบบัญชีเกณฑคงคาง 
และมุงเนนใหตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีเฉพาะจุดเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญ 2 ประเด็น คือ  

(1)  การรับเงินรายไดแผนดินและการนําเงินฝากธนาคาร เพ่ือตรวจสอบวงจรของ 
เงินรายไดแผนดินใหมีการรับและนําเงินฝากธนาคารครบถวน  



จ 

(2)  การจายเงิน เชน การจายคาใชจายตางๆ การจายเงินยืม ท่ีมีผลกระทบตอเงินสด
และเงินฝากธนาคาร ยอดเงินท่ีบันทึกรายการ และเลือกตัดหมวดเงินในรายการบัญชียอยตรงกับ
เอกสารการรับจายเงิน 

สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษามีดังนี ้
1)  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1)  ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ควรใหความสําคัญกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศมากข้ึน เพ่ือกระตุนใหบุคลากรในตางประเทศตระหนักถึง
ความสําคัญและเขามามีสวนรวมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  

(2)  ดําเนินนโยบายสอบคัดเลือกและบรรจุขาราชการสายสนับสนุนตําแหนงพนักงาน
ธุรการท่ีจบการศึกษาดานบัญชีอยางตอเนื่อง เพ่ือใชคนท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับงานในหนาท่ี 
ชวยลดความเสี่ยงการบันทึกบัญชีผิดพลาด  

(3) ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ควรกําชับใหบุคลากรของหนวยงานในตางประเทศให
ความรวมมือปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางใหระบบงานตางๆ มีการ
ควบคุมกํากับดูแลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  

2)  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
(1)  ปรับปรุงคูมือการบริหารงาน เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชี

และรายงานการเงินใหเหมาะสม และแจงเวียนใหรับทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน และจัดอบรมให
ความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวกับผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายในอยาง
เขาใจและควบคุมความเสี่ยงไดจริง  

(2)  ติดตามประเมินผลวาระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน
ท่ีกําหนดไว บุคลากรสามารถปฏิบัติไดหรือไม มีปญหาอุปสรรคใด เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 
และลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได เพ่ือใหรายงานการเงินมีขอมูลถูกตอง นาเชื่อถือ และ
นําไปใชตัดสินใจในการบริหารงบประมาณใหสนับสนุนการดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3)  จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหบุคลากรมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําความรูท่ีไดรับไปจัดวางระบบการควบคุมภายใน หรือปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางทันกาล  

(4)  เพ่ิมระยะเวลาการอบรมใหความรูกับบุคลากรท่ีไปประจําการในตางประเทศได
เรียนรูและฝกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของหนวยงานท่ีประจําการ และ
ยกตัวอยางท่ีเกิดปญหาจริง เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรูจุดออนท่ีมีความเสี่ยงและวิธีการควบคุมกํากับ
ดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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รายงานการศึกษาเรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของหนวยงานในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ผูเขียนเห็นวา มีความสําคัญ 
เนื่องจากหนวยงานในตางประเทศ มีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง จึง
ศึกษาวาหนวยงานในตางประเทศควรมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงาน
การเงินอยางไร เพ่ือใหทราบวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจ
ของหนวยงานในตางประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลเสียหายตอราชการและ ผูท่ีเก่ียวของ  

ผูเขียนหวังวารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและบุคลากรของ
หนวยงานในตางประเทศ สามารถนําความรูเก่ียวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในไปใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงาน โดยปรับปรุงการควบคุมภายในใหตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป อยางทันกาล มีการควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูท่ีเก่ียวของตาม
ตําแหนงหนาท่ี หรือการดําเนินภารกิจไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ไดรับคําแนะนําอันมีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํา
รายงานการศึกษาใหมีความครบถวนและสมบูรณ จึงขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยท่ีปรึกษาท้ัง  
3 ทาน ไดแก เอกอัครราชทูต อุม  เมาลานนท ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา ตั้งสีฟา ดร. ธีวินท  
สุพุทธิกุล มา ณ โอกาสนี้  

สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ ท่ีให
โอกาสผู เ ขียนเขารวมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุน ท่ี  8 ประจําป  2559 และ
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาท่ีท่ีมีสวน
เก่ียวของทุกทานท่ีไดทุมเทการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนี้ รวมท้ังทุมเทเวลาและเอาใจใสดูแลผูเขารับ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ท้ังในดานความ
ม่ันคง การเมือง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเท่ียว สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม สงผล
ใหการแขงขันระหวางประเทศทวีความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ กระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดานการตางประเทศ จึงตองขยายกรอบความรวมมือระหวางประเทศในทุกมิติ  
โดยมีหนวยงานในตางประเทศ คือ สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ 
คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย และสถานกงสุลใหญ ถือวา
เปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดานการตางประเทศและยุทธศาสตรของกระทรวงฯ ให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและตามนโยบายของรัฐบาล หนวยงานในตางประเทศเหลานี้จึงตอง
ปรับการบริหารงานใหสอดรับกับมิติดานการตางประเทศท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ  
การสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ การสงเสริมบทบาทของไทยในประชาคมอาเซียน  
การผลักดันบทบาทของไทยใหเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก การยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันและ ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางภาพลักษณความเชื่อม่ันและทัศนคติท่ีดีตอไทย 
การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน 
หนวยงานในตางประเทศ จึงตองบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด คือ บุคลากร งบประมาณ 
อุปกรณ ใหดําเนินภารกิจอยางเปนระบบ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดกําหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือใหทุกสวนราชการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยกระทรวงฯ ไดดําเนินการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามกรอบท่ี สตง. กําหนดเฉพาะหนวยงานสวนกลาง ซึ่งจัดทํารายงานการประเมินผล
และ การปรับปรุงการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกสิ้น
ปงบประมาณ โดยไมรวมการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ เนื่องจากยังไมปรับปรุงการ
ควบคุมภายในใหตอบสนองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบุคลากรสวนใหญไมมี



2 

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน  
ทําใหมีความเสี่ยงการรายงานการเงิน1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

ท่ีเก่ียวของ และในปจจุบันระบบบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากงบเดือน2 เปนรายงานการเงิน หากผูบริหารขาดความเขาใจในเรื่องบัญชีและรายงานการเงินแลว 
มีความเสี่ยงท่ีสําคัญอาจเกิดผลเสียหายตอราชการ ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของตามตําแหนงหนาท่ีมี
สัดสวนความรับผิดชอบในผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

กระทรวงการตางประเทศ ไดจัดทําคูมือการบริหารงาน คูมืองานคลัง และ Checklist การ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการวางระบบการควบคุมภายในแทรกอยูในข้ันตอนการปฏิบัติงาน และได
แจงเวียนใหหนวยงานในตางประเทศถือปฏิบัติเม่ือเดือนมิถุนายน 25513 อยางไรก็ดี หนวยงานใน
ตางประเทศบางแหงยังขาดการกํากับดูแลท่ีดีท้ังในดานการเงิน การบัญชีและงบเดือน งานกงสุล จน
เกิดผลเสียหายตอราชการ ผูบริหารและผู ท่ีเก่ียวของตามตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบตองชดใช
คาเสียหายตามสัดสวนความรับผิดทางละเมิดท่ีกฎหมายกําหนด  

ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูท่ีเก่ียวของ 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี และเพ่ือใหหนวยงานในตางประเทศสามารถดําเนินการตาม
คูมือการบริหารงานท่ีไดแจงเวียนไป  
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

เสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศ  
ใหมีการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลเสียหายตอราชการและผู ท่ีเ ก่ียวของ  
และสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

                                                 
1
 รายงานการเงิน หมายถึง รายงานสรุปการรับ-จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนรายงานการเงิน

ประจําเดือน และประจาํปงบประมาณ ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง (กรมบัญชีกลาง, 2550: 7-2) 
2
 งบเดือน หมายถึง รายงานสรุปการรับ-จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนประจําเดือน ตามระบบ

บัญชีเกณฑเงินสด (กรมบัญชีกลาง, 2510: 12) งบเดือนมีความแตกตางจากรายงานการเงิน เน่ืองจากหลักบัญชี
เกณฑเงินสดใชหลักบญัชีเดี่ยว จะบันทึกบัญชีรับ-จายเงิน เมื่อมีการรับ-จายเงินเกิดข้ึนจริง แตหลักบญัชีเกณฑคง
คาง ใชหลักบัญชีคู เกณฑสิทธิท่ีเกิดข้ึน บันทึกบัญชีทันที ตัวอยางเชน การจัดซื้อครุภณัฑ เมื่อรานคาสงครุภัณฑ 
หนวยงานฯ ทํารายงานการตรวจรบัเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัตจิายเงิน เกณฑเงินสดยังไมบันทึกบัญชีจายเงิน 
เน่ืองจากยังไมไดจายเงินจริง แตเกณฑคงคาง บันทึกบัญชีรับรูเปนครุภณัฑและอุปกรณ คูกับบัญชีเจาหน้ี เมื่อมีการ
ตรวจรับครุภณัฑเสร็จสิ้นแลว แมยังมิไดจายเงินใหรานคา ท้ังน้ี รูปแบบรายงานการเงินจะเหมือนงบการเงินของ
ภาคเอกชนท่ัวไป 
3
 กระทรวงการตางประเทศ, “คูมือการบริหารงาน คูมืองานคลัง และ Checklist การบริหารความเสี่ยง,” โทรเลข 

0200.1/ ว.394/2551 (27 มิถุนายน 2551). 
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1.3  คําถามการศึกษา 
หนวยงานในตางประเทศ ควรมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและ

รายงานการเงินอยางไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานใหผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดความเสี่ยง ท่ีจะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูท่ีเก่ียวของ 
 
1.4  สมมติฐานการศึกษา 

การจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินตามกรอบแนวคิด 
การควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งไดนําการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO มาปรับใช จะสามารถเปนเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานใน
ตางประเทศใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดผลเสียหายตอราชการและผูท่ีเก่ียวของ 
 
1.5  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มุงศึกษา วิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในดาน 
การบัญชีและรายงานการเงินของหนวยงานในตางประเทศ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี 
จากเกณฑเงินสดเปนระบบบัญชีเกณฑคงคาง โดยใชกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO การ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน และกรอบแนวคิดตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบ การ
ควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  

วิธีการดําเนินการศึกษา ใชวิธีรวบรวมขอมูลศึกษาวิเคราะห และประเมินผลจากเอกสาร
หลักฐานจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน การสังเกต และประสบการณในการปฏิบัติงานของ
ผูเขียนท่ีมีหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของกระทรวงฯ เปนเวลา 20 ป และจากการเปนกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง กรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดและแพง และกรรมการสอบวินัยอยาง
รายแรงตามคําสั่งของกระทรวงฯ  

ระเบียบวิธีการศึกษา เปนรายงานการศึกษาเชิงบรรยาย โดยใชขอมูลเชิงคุณภาพ 
ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากรายงาน เอกสารหลักฐานตางๆ กรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของ การ
สังเกต และประสบการณ เพ่ือใหทราบวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะแนว
ทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของหนวยงานในตางประเทศ 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

ผูเขียนรายงานการศึกษาคาดหวังวา 
1.6.1  หนวยงานในตางประเทศ มีแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการ

บัญชีและรายงานการเงิน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูท่ีเก่ียวของตาม
ตําแหนงหนาท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน เปนประโยชนในการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี 
สนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.6.2  บุคลากรของหนวยงานในตางประเทศ สามารถนําความรู ท่ีไดรับจากรายงาน
การศึกษาฉบับนี้ ไปปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ 
การเปลี่ยนนโยบายบริหาร วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และพัฒนาการดานเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การควบคุมภายในท่ีเคยใชไดผลดีอาจกลายเปนการ
ควบคุมภายในท่ีหยอนประสิทธิภาพ จึงตองปรับปรุงการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือให
ตอบสนองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
1.7  นิยามศัพท 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีนิยามศัพทท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
1.7.1  หนวยงานในตางประเทศ หมายถึง หนวยงานสังกัดกระทรวงการตางประเทศท่ีมี

สถานท่ีตั้งอยูในตางประเทศ เชน สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ 
คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย และสถานกงสุลใหญ 

1.7.2  ระบบการควบคุมภายใน4 หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย
ของผูบริหาร การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบการทุจริตและขอผิดพลาด 
ความถูกตองและความครบถวนของการบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงานการเงินท่ีเชื่อถือไดอยาง
ทันเวลา 

1.7.3  ความเสี่ยง5 หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณท่ีมีความไมแนนอน ซึ่งอาจจะ
เกิดข้ึน และมีผลทําใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา ไมสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวได 

1.7.4  งบเดือน6 หมายถึง หมายถึง รายงานสรุปการรับ-จายเงินของหนวยงานใน
ตางประเทศ เปนประจําเดือนตามระบบบัญชีเกณฑเงินสด ประกอบดวย บัญชีรายรับ-รายจาย (แบบ 6) 
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ 7) รายงานเงินรายไดแผนดิน (แบบ 8) รายงานรายจายเงิน
งบประมาณ (แบบ 9) รายงานเงินยืมคางชําระ (แบบ 10) บัญชีคุมงบประมาณ รายงานรายละเอียด
เงินคงเหลือ 

                                                 
4
 คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ ไดใหคาํนิยามของระบบการควบคุม

ภายในไวในมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 400 เรื่อง การประเมินความเสีย่งในการสอบบญัชีกับการควบคุมภายใน 
(จันทนา  สาขากร, นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร  ศรจีั่นเพชร, 2548: 2-3) 
5
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุม

ภายใน, 2551. 
6
 กรมบัญชีกลาง, คูมือระบบบญัชีและแบบงบเดือนของสวนราชการในตางประเทศ, 2510. 
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1.7.5  รายงานการเงิน7 หมายถึง รายงานสรุปการรับ-จายเงินของหนวยงานใน
ตางประเทศ จัดทําเปนรายงานการเงินประจําเดือน และรายงานการเงินประจําปงบประมาณตาม
ระบบบัญชีเกณฑคงคาง ดังนี ้

1)  รายงานประจําเดือน ประกอบดวย รายงานงบทดลอง รายงานบัญชีคุม
งบประมาณ รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน รายงานเงินรายได
แผนดิน (แบบ 8) รายงานการกระทบยอด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีคุมงบประมาณ บัญชี
คุมเงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝาก และบัญชีเงินยืม  

2)  รายงานประจําป ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย 
และรายงานประจําเดือน สําหรับการจัดสงรายงานการเงินเดือนกันยายนใหกับกระทรวง 
การตางประเทศ  

ท้ังนี้ กรมบัญชีกลางไดมีการยกเลิกคูมือระบบบัญชีและและแบบงบเดือนของ 
สวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2510 (เกณฑเงินสด) และใหใชคูมือและแนวปฏิบัติดานการเงินการ
บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ พ.ศ. 2550 (เกณฑคงคาง) โดยใหกระทรวงฯ เริ่มใช
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนไป และกระทรวงฯ เริ่มใหหนวยงานในตางประเทศ ใชระบบ
บัญชีเกณฑคงคาง เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน 

 
 

 

                                                 
7
 กรมบัญชีกลาง, คูมือแนวปฏิบัตดิานการเงินและบัญชี สาํหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ, 2550.; กระทรวง

การตางประเทศ, “แนวทางการจดัทํารายงานการเงินระบบบญัชี เกณฑคงคาง,” โทรเลข 0200.1/ ว.882/2555 
(11 ธันวาคม 2555). 



 

  
บทที่ 2 

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 กรอบแนวคิด 

2.1.1  กรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO8 
ในป พ.ศ. 2535 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission หรือ COSO ซึ่งเปนคณะกรรมการของสถาบัน
วิชาชีพ 5 สถาบัน คือ 

1) American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
2) American Accounting Association (AAA) 
3) Institute of Internal Auditors (IIA) 
4) Institute of Management Accountants (IMA) 
5) Financial Executives Institute (FEI) 
คณะกรรมการฯ ไดรวมกันศึกษาวิจัย และพัฒนาแนวคิดการควบคุมภายในตาม

รายงานท่ีเรียกวา COSO Internal Control Integrated Framework กําหนดความหมายและกรอบ
โครงสรางของการควบคุมภายใน รวมท้ังเสนอใหผูบริหารรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน ซึ่งการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เปนหนึ่งแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับและมีการนําไปประยุกตใช
ในระดับสากล รวมถึงประเทศไทยดวย  

COSO ใหความหมายของการควบคุมภายในวา “กระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูก
กําหนด โดยคณะกรรมการบริหารและพนักงานขององคกร เพ่ือใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล
วาวิธีการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม” และระบบการ
ควบคุมภายในเปนนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนในองคการ เพ่ือใหความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลวากิจการจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

2.1.1.1 วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน มี 3 ดาน ดังนี ้
1)  ความ มีประสิทธิภ าพและประสิทธิ ผลของการดํ า เนิน งาน 

(Effectiveness and Efficiency of Operations)  
2)  ความเชื่อถือไดของรายงานการเงิน (Reliability of Financial 

Reporting)  
3)  การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with 

Applicable Laws and Regulations) 
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 จันทนา  สาขากร, นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร  ศรจีั่นเพชร, การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน (กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), หนา 2-3. 



 
ภาพท่ี 1 วัตถุประสงคและองคประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
 

2.1.1.2
ความสัมพันธกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน และมีความเชื่อมโยงกับการบริหาร 
ดังนี้  

และวิธีปฏิบัติงาน ท่ีแสดงใหเห็นถึงทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอการควบคุมภายใน ตัวอยางมีดังนี้

ผูบริหารควรทําตนเปนตัวอยาง โดยกําหนดนโยบาย ขอบังคับ และการปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอ

ทักษะและประสบการณท่ีตองการอยางชัดเจน และเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ
ระดับงาน 

และคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเปนบุคคลสําคัญในการวางนโยบายและสงเสริมบรรยากาศ
ของการควบคุม 

กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดและระบบการทํางาน มาตรการและวิธีการปฏิบัติจึงแตกตางกัน
ไปตามแนวคิดและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร

ขององคกร และกําหนดไวอยางชัดเจน 

เหมาะสมและชัดเจน 

วัตถุประสงคและองคประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 

2.1.1.2 องคประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
ความสัมพันธกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน และมีความเชื่อมโยงกับการบริหาร 

1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง ปจจัยตาง

ท่ีแสดงใหเห็นถึงทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอการควบคุมภายใน ตัวอยางมีดังนี้
(1) ความซื่อสัตยและจริยธรรม (Integrity and Ethical Values) 

ผูบริหารควรทําตนเปนตัวอยาง โดยกําหนดนโยบาย ขอบังคับ และการปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอ
(2) ความรูความสามารถของบุคลากร ตองกําห

ทักษะและประสบการณท่ีตองการอยางชัดเจน และเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ

(3) การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเปนบุคคลสําคัญในการวางนโยบายและสงเสริมบรรยากาศ

(4) ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร ผูบริหารเปนผู
กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดและระบบการทํางาน มาตรการและวิธีการปฏิบัติจึงแตกตางกัน
ไปตามแนวคิดและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 

(5) โครงสรางการจัดองคกรตองเหมาะสมกับลักษณะและขนาด
ขององคกร และกําหนดไวอยางชัดเจน  

(6) การมอบหมายอํานาจหนา ท่ีและความรับผิดชอบอยาง

7 

 

วัตถุประสงคและองคประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

COSO มี 5 ดาน ซึ่งมี
ความสัมพันธกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน และมีความเชื่อมโยงกับการบริหาร 

Control Environment)  
สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ เชน นโยบาย วิธีการ

ท่ีแสดงใหเห็นถึงทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอการควบคุมภายใน ตัวอยางมีดังนี ้
Integrity and Ethical Values) 

ผูบริหารควรทําตนเปนตัวอยาง โดยกําหนดนโยบาย ขอบังคับ และการปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอ 
ความรูความสามารถของบุคลากร ตองกําหนดระดับความรู 

ทักษะและประสบการณท่ีตองการอยางชัดเจน และเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ

การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเปนบุคคลสําคัญในการวางนโยบายและสงเสริมบรรยากาศ

ชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร ผูบริหารเปนผู
กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดและระบบการทํางาน มาตรการและวิธีการปฏิบัติจึงแตกตางกัน

โครงสรางการจัดองคกรตองเหมาะสมกับลักษณะและขนาด

การมอบหมายอํานาจหนา ท่ีและความรับผิดชอบอยาง
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(7) นโยบายและการจัดการดานบุคลากร เก่ียวกับการสรรหา 
พัฒนา ประเมินผลงาน คาตอบแทน สวัสดิการ และการประกันความเสียหายของบุคลากรทุกระดับ
อยางเหมาะสม เพราะคนมีผลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคกร 

COSO ถือวาจิตสํานึกและคุณภาพของคนในองคกรกอใหเกิด
บรรยากาศหรือสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ีด ี

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
เปนการประเมินเพ่ือใหทราบวาองคกรมีความเสี่ยงในข้ันตอนใดของ

งานมีโอกาสท่ีจะเกิดมากหรือนอย เพ่ือนํามาพิจารณาวาควรบริหารจัดการความเสี่ยงอยางใด เพ่ือให
เกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ลดความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได ไมเปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 

(1) การระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ระบุปจจัยเสี่ยง 
ของหนวยงานไดท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งสงผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมาย  
หรือผลการดําเนินงานในองคกร เชน การเปลี่ยนผูบริหารและผูปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีสําคัญ 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  

(2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) การนําปจจัยเสี่ยง
ขางตนมาวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ โดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง กําหนดระดับความสําคัญของความเสียหาย เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญหรือมี
โอกาสเกิดสูง การวิเคราะหอาจใชการประเมินเปนระดับ เชน สูงมาก ปานกลาง นอย นอยมาก  

(3) การบริหารความเสี่ยง9 (Risk Management) เปนการกําหนด
แนวทางจัดการความเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบและโอกาสเกิดสูงอยางเหมาะสม เปนความเสี่ยง
จากปจจัยภายใน เชน ระบบการทํางานไมเหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาด
และโครงสรางองคกร ใชวิธีการบริหารความเสี่ยงดวยการจัดระบบการควบคุมภายใน แตความเสี่ยงท่ี
เกิดจากปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย ใชวิธีการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

- การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การหลีกเลี่ยงเหตุการณท่ีทําให
เกิด ความเสี่ยง เชน หยุดดําเนินกิจกรรม  

- การแบงปน (Sharing) เปนการแบงปนความรับผิดชอบให
ผูอ่ืนรวมรับความเสี่ยง เชน การทําประกันภัย การใชบริการภายนอก (Outsource) 

- การลด (Reducing) เปนการลดหรือควบคุมความเสี่ยง โดย
ใชการควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

- การยอมรับ (Accepting) เปนการยอมรับความเสี่ยงในกรณี
ท่ีมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เขาใจความเสี่ยง รวมท้ัง 
ผลประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการความเสี่ยงอาจนอยกวาตนทุนท่ีตองเสียไป 
                                                 
9
 การจัดประชุม อบรม สัมมนาท้ังภาครัฐและเอกชนสวนใหญใชคําวา “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเปนท่ีรูจักและใช

เปนหัวขอเรื่องแทนคําวา “การควบคุมภายใน” และผลท่ีไดรับจากการบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนดกิจกรรม
ควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสีย่งใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
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3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการตางๆ ท่ีจะ

สนับสนุนมาตรการท่ีจะปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ตัวอยางมีดังนี ้
(1) การกําหนดนโยบายและแผนงาน ฝายบริหารกําหนดนโยบาย

และแผนงาน แผนงบประมาณ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการควบคุม 
ติดตามและประเมินผล โดยกําหนดผลงานท่ีคาดหมายใหชัดเจนท้ังจํานวนผลงานและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

(2) การแบงแยกหนาท่ีอยางเหมาะสม ลักษณะงานบางอยางควร
แบงแยกหนาท่ีกันทํา เพ่ือปองกันขอผิดพลาด การบิดเบือนขอเท็จจริง หรือการทุจริต เชน เจาหนาท่ี
ดูแลทรัพยสินไมเปนผูบันทึกทะเบียนทรัพยสิน เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับ-จายเงินไมเปนผูบันทึกบัญชี 
เจาหนาท่ีท่ีดูแลเงินสดไมมีอํานาจอนุมัติการจายเงินสด เจาหนาท่ีท่ีดแูลสินคาไมมีอํานาจอนุมัติใหเบิก
สินคาออกจากคลังสินคา เปนตน บุคคลคนเดียวทําหนาท่ีหลายอยางมีโอกาสเกิดผลเสียหาย การ
แบงแยกหนาท่ีอยางเหมาะสมมีการสอบทานงานระหวางกันทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

(3) การอนุมัติรายการบัญชีและการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม่ันใจวา
รายการบัญชีและการปฏิบัติงานมีการสอบทานและควบคุมโดยผูมีอํานาจ เชน อนุมัติรายการปรับปรุง
บัญชีท่ีสําคัญ อนุมัติการจายเงิน สอบทานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  

(4) การมีเอกสารหลักฐานท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือใหม่ันใจวา
มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน ใหหมายเลขเอกสารเรียงลําดับ บันทึกบัญชีทันที
ท่ีเกิดข้ึน 

(5) การควบคุมทรัพยสิน เพ่ือปองกันสูญหาย และเก็บรักษา
ทรัพยสินอยางดี 

(6) การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยอิสระ เพ่ือชวยปองกันการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด หรือความพลั้งเผลอของเจาหนาท่ี  

(7) การสอบทานโดยผูบริหาร เปนการควบคุม โดยการวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนงาน และงบประมาณท่ีวางไวลวงหนา เพ่ือใหเห็นภาพรวม
วามีปญหาดานใด เพ่ือพิจารณาแกไข และเตรียมการในอนาคต 

ประเภทของการควบคุมข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการดําเนินงาน เชน 
(1) การควบคุมแบบปองกัน (Preventive Control) เปนการ

ปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การแบงแยกหนาท่ี การควบคุม
เอกสารท่ีดี การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ถือวาเปนการควบคุมดานคุณภาพเสียคาใชจายนอย 

(2) การควบคุมแบบคนพบ (Detective Control) เปนการคนพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ขอบกพรอง การตรวจสอบ 

(3) การควบคุมแบบแกไข (Corrective Control) เปนการแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง หรือแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 
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(4) การควบคุมแบบสงเสริม (Directive Control) เปนการสงเสริม
หรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จ เพราะมีผลกระทบดานบวกตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เชน 
การใหรางวัลแกผูท่ีมีผลงานดี การฝกอบรมการสื่อสารใหผูปฏิบัติเกิดความเขาใจ 

4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารท่ีใชในการบริหารจากแหลง

ภายนอกและแหลงภายใน ผูบริหารใชขอมูลสารสนเทศในการพิจารณาสั่งการและวางแผน สวน
ผูปฏิบัติงานใชเปนเครื่องชี้นําในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

การสื่อสาร หมายถึง การรับและสงขาวสารระหวางกัน เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจระหวางบุคคลท่ีมีหนาท่ีงานท่ีสัมพันธกัน ระบบการสื่อสารท่ีดีเปนการสื่อสารแบบสองทาง 
และสื่อสารอยางครบถวน 

สารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชนเม่ือองคกรมีระบบสื่อสารท่ี
สามารถสงถึงผูควรไดรับและใชประโยชนได ขอมูลขาวสารท่ีดีควรมีเนื้อหาสาระท่ีจําเปนตอการ
ตัดสินใจ มีความถูกตอง ครบถวน เปนขอมูลลาสุด มีความเหมาะสมในการเขาถึงขอมูล และมีระบบ
ควบคุมปองกันผูท่ีไมเก่ียวของไมใหเขาถึงขอมูลดังกลาว 

5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
การติดตามผล หมายถึง การดูแลกิจกรรมท่ีอยู ระหวางการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด  
การประเมินผล หมายถึง ประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีวา

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมท้ังวิเคราะหแผนงานกับผลการดําเนินงาน สรุปผล
และขอเสนอแนะ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การติดตามและประเมินผล โดยรายงานการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในและประเมินผลวาการควบคุมภายในท่ีมีอยูเหมาะสมลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดหรือไม เพ่ือชวยใหผูบริหารมีความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการควบคุมภายในยังมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสั่งการแกไข ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการควบคุมดานบริหาร 

2.1.1.3 ลักษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีดี เปนการควบคุมในจุดท่ีสําคัญ 
ไดแก งานท่ีมีผลเสียหายมากท่ีสุด งานท่ีผิดแลวแกไขไมได รอยตอของการปฏิบัติงาน งานท่ีปฏิบัติไดงาย 
งานท่ีตองรอคอย การควบคุมมีความเหมาะสมและเขาใจงาย สอดคลองกับเปาหมายในการ
ปฏิบัติงาน ไมเสียคาใชจายสูงกวาผลประโยชนท่ีไดรับจากการควบคุม และทันกาล  

2.1.1.4 ประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายใน คือ 
เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรคุมคา ขอมูลรายงานการเงินถูกตองและเชื่อถือได
นําไปใชในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

2.1.1.5 ขอจํากัดเก่ียวกับการควบคุมภายใน เชน การควบคุมภายในสวนใหญมีไว
สําหรับรายการท่ีคาดวาเกิดข้ึนตามปกติ ผูทุจริตรวมมือกับบุคลภายนอกหรือบุคคลภายในหลีกเลี่ยง
การควบคุมท่ีมีอยู ผูรับผิดชอบไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน หรือมีการละเวนการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด วิธีการควบคุมท่ีมีอยูไมเหมาะสม เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงไป ขอจํากัด
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เหลานี้  ทําใหการควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมสรางความม่ันใจวาการ
ดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค 

2.1.2  การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานกังานการตรวจเงินแผนดิน10 

มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดนําการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ 
(International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAT) มาปรับใชให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทย 

2.1.2.1 ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีกํากับดูแลฝายบริหารและ

บุคลากร ทุกระดับของหนวยรับตรวจ11 กําหนดใหมีข้ึนเพ่ือความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ 

2)  การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทาง
การเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ มีความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบั ง คับ ท่ี เ ก่ียวของ 
(Compliance : C) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของกับ การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมท้ังปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

การควบคุมภายใน ชวยใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามนโยบายและ
วัตถุประสงค ผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจควรใหความสําคัญ มีการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูบริหารทราบจุดออน และแกไขใหการ
ปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 

2.1.2.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน 
1) การควบคุมภายในเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ ฝาย

บริหารควรนําการควบคุมภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน เชน การวางแผนการ
ดําเนินการ การติดตามผล 

                                                 
10

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุม
ภายใน, 2551. 
11

 หนวยรับตรวจ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือ
กรม หนวยงานของสวนราชการภมูิภาค หนวยงานของสวนราชการทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากสวนราชการหรือรฐับาลท่ีให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ (สํานักงาน การตรวจเงินแผนดิน 2551: ข) 
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2) การควบคุมภายในเกิดข้ึนโดยบุคลากรทุกระดับเปนผูสนับสนุนระบบ
การควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบกําหนดและจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิผลดวยการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุมภายใน 

3) การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงาน
จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค แตถามีขอจํากัดของการควบคุมภายในเกิดข้ึน ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค เชน บุคลากรไมเขาใจคําสั่ง การใชดุลยพินิจผิดพลาดรวมกัน
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑท่ี
กําหนดไว ผูบริหารหลีกเลี่ยงข้ันตอนของระบบการควบคุมภายในใชอํานาจในทางท่ีผิด และควร
คํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการควบคุมภายในวามีความคุมคากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมี 5 ดาน โดยใช
องคประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO คือ สภาพแวดลอมการควบคุม (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) การติดตาม
ประเมินผล (Monitoring) ซึ่ง สตง. กําหนดใหสวนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในใหแกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทุก
สิ้นปงบประมาณ เพ่ือใหการควบคุมภายในมีการติดตามผลและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมอยาง
ตอเนื่องใหตอบสนองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ผูเขียนไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของเรื่องการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO และ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดังนี ้

สุวินชา  การพัดชี (2555) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหประสิทธิภาพการควบคามภายในของ
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปวา สถานศึกษาฯ 
ควรมีนโยบายใหผูบริหารมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการควบคุมภายในอยางจริงจังและตอเนื่อง  
โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจนจัดทําเปนลายลักษณอักษร และควรให
ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากบุคลาการขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบ
การควบคุมภายใน จึงควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความชํานาญเฉพาะดานใหกับบุคลากรในเรื่อง
การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เพ่ือใหสถานศึกษาฯ มีความพรอมท่ีจะดําเนินการตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหการดําเนินงานตอเนื่อง เม่ือพบความเสี่ยงจะไดแกไขทันเวลา 
ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหบุคลากรรับทราบและตระหนัก
ถึงความสําคัญท่ีจะกําหนดการควบคุมภายในใหเหมาะสม 

ปยพร  บรรดาศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่องระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
ดานรายรับ-รายจาย กรณีศึกษากองทุนสุขภาพ ผลการศึกษาสรุปวา ควรมีการจัดทําการควบคุม
ภายในดานการเงินและการบัญชีเปนลายลักษณอักษร โดยมีนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน ผังบัญชีท่ีชัดเจน 
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สอดคลองกับระเบียบท่ีเก่ียวของ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีใหครบถวนเปนหมวดหมู 
รายงานขอมูลท่ีจําเปนใหผูบริหารรับทราบอยางสมํ่าเสมอ มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและ
ภายนอกอยางเพียงพอและเชื่อถือไดท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ สื่อสารใหบุคลากรทราบ
และเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน แนวทางการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงในระดับท่ีเพียงพอทําใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค จัดวางระบบการควบคุม
ภายในสําหรับข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญและจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม การสรางระบบ
การควบคุมภายในท่ีดีทําใหผูบริหารม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ชุลีกาญจน  ไชยเมืองดี (2548) ศึกษาเรื่องการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปวา ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหมมีความสัมพันธกับการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ซึ่งสภาพแวดลอมของ การควบคุม 
ผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจจริยธรรมจรรยาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การประเมิน ความเสี่ยง มีการ
ประเมิน ระบุ วิเคราะห และกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเสี่ยง ยกเวนการมีสวนรวมในการ
ระบุปจจัยเสี่ยงของบุคลากรท้ังท่ีเกิดจากปจจัยภายในและภายนอก กิจกรรม การควบคุมดานการเงิน
และบัญชีมีการจัดทําเปนคูมือ ระเบียบ ขอบังคับ และสอบทานเอกสารท่ีเก่ียวของ แตยังไมมีการนํา
ผลการปฏิบัติจริงไปเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน สารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ีดี แตการประมวลผลขอมูล
สารสนเทศบางเรื่องยังไมทันกาล ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

นิตยา  ทะปะละ (2555) ศึกษาเรื่องการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาสรุปวา การปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมภายในดาน
การเงินและบัญชีของเทศบาลตําบลในจังหวัดลําปาง ควรมีนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษรเก่ียวกับการจัดการความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
องคกร การประมาณจํานวนทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค จัดทําแผน
หรือระเบียบวิธีในการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานของหนวยงาน กําหนด
วัตถุประสงคในระดับหนวยงานใหสอดคลองกับระดับองคกร และควรมีการจัดทําหลักเกณฑสําหรับ
การกําหนดประเด็นความเสี่ยงเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยง 

จงกลณีย  สุริยะวงค (2551) ศึกษาเรื่องแนวทางการควบคุมภายในทางดานการเงินและ
บัญชีของเทศบาลตําบลในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปวา การควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมสวนใหญปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน แตมีบางสวนไมปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในบางประการ 
เชน วิธีปองกันทรัพยสินใหปลอดภัย การมอบอํานาจบังคับบัญชา การการอนุมัติ การควบคุมบัญชี 
การควบคุมงบประมาณ 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
การศึกษากรอบแนวคิด และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน พบวา ยังไมมี ผู

ศึกษาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศสังกัดกระทรวง การ
ตางประเทศ แตมีผูศึกษาการควบคุมภายในของหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคดังกลาว
ขางตน ซึ่งเห็นไดวา ผูบริหารขององคกรควรใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในอยูใน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามปกติ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา 
การปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใชทรัพยากร
อยางคุมคา มีขอมูลและรายงานการเงินท่ีถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
และการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ชวยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผล
เสียหายตอราชการและผูท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีไมมีขอจํากัดของ การควบคุมภายในเกิดข้ึน ดังนั้น การ
บริหารงานภายในหนวยงานในตางประเทศ ควรจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยวางแผน 
ควบคุม กํากับดูแล สารสนเทศและสื่อสารใหบุคลการเขาใจในเรื่องการควบคุมภายใน ควรใหผูบริหาร
และบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดการควบคุมภายใน และติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยใหผูบริหารรับทราบจุดออนท่ีเกิดข้ึน ปรับปรุงกิจกรรมการ
ควบคุมภายในใหตอบสนองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และจัดการกับความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานการศึกษานี้ไดอธิบายใหเห็นความสําคัญของการจัดวางระบบการควบคุมภายในซึ่ง
มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงาน
การเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานในตางประเทศสังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ใหมีการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูท่ี
เก่ียวของ และสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยผูเขียนไดศึกษากรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ โดยผล
การศึกษาแบงเปน 4 สวน ดังนี้  

1)  ความเปนมาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ เพ่ือ
ศึกษาและประมวลผลวาหนวยงานในตางประเทศมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในเรื่องใดบาง 
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูเปนไปตามกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของหรือไม และมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในปจจุบันมากนอยเพียงใด  

2)  ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายในท่ีเปนการประพฤติมิชอบและเกิดผลเสียหายตอ
ราชการ เกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางไร 

3)  เสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง เพ่ือใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานใหมีการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ใชทรัพยากรอยางคุมคา รายงานการเงินมีขอมูลท่ี
ถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ซึ่งลดโอกาสการประพฤติมิชอบท่ีเกิดผลเสียหายตอราชการในสวนท่ี 2 
พรอมท้ังตอบวัตถุประสงคของการศึกษาดังกลาวขางตนดวย 

4)  การยกตัวอยางวิธีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีและรายงานการเงินสําหรับจุดเสี่ยงท่ีมี
สาระสําคัญ และมีการบันทึกบัญชีผิดพลาดบอยครั้ง เพ่ือใหผูบริหารเขาใจวิธีการตรวจสอบใบสําคัญ
การลงบัญชี และการอานขอมูลในรายงานการเงินระบบบัญชีเกณฑคงคาง 

จากการศึกษาขอมูลตางๆ สามารถวิเคราะหและประมวลผล โดยมีรายละเอียดผล
การศึกษา ดังนี ้
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3.1  ความเปนมาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ 
หนวยงานในตางประเทศมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุม

ภายในดังนี้ 
1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2542 กระทรวงฯ แจงเวียนใหจัดวางระบบการควบคุมภายใน 3 

ดาน คือ การเงินและการเก็บรักษาเงิน การจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน และการบริหารทรัพยสินตาม
หนังสือกระทรวงฯ ท่ี 0200/86 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2542 

2)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงฯ แจงเวียนคูมือการบริหารงาน คูมืองานคลัง 
และ Checklist การบริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในใหครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ มากข้ึน เชน การบริหารงบประมาณ งานโครงการ การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน 
การจายเงิน การบัญชีและงบเดือน งานกงสุล การบริหารทรัพยสิน การเสริมสรางประสิทธิภาพของ
การบริหารอํานาจ การบริหารบุคลากร การบริหารความเสี่ยง การอํานวยความสะดวก การ
ปฏิบัติงาน ตามโทรเลขกระทรวงฯ ท่ี 0200.1/ว.394/2551 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2551  

3) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีหนวยงานในตางประเทศบางแหงมิไดใหความสําคัญและ
ไมไดดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในดังกลาว จึงเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบ ไมปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบและประพฤติมิชอบจนเกิดผลเสียหายตอราชการ กระทรวงฯ จึงปรับปรุงการ
ควบคุมภายในงานกงสุลใหมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน โดยมีโทรเลขกระทรวงฯ ท่ี 0200.1/ว.623/2552 
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2552 แจงเวียนใหหนวยงานในตางประเทศทราบถึงปญหาและผลเสียหายท่ี
เกิดข้ึนและกําชับใหมีการปฏิบัติตามคูมือการบริหารงาน รวมท้ังงานดานกงสุลโดยเครงครัด  

4) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง 
ซึ่งกระทรวงฯ แจงเวียนแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี และคูมืองานคลังสําหรับบัญชีเกณฑคงคาง
ใหหนวยงานในตางประเทศรับทราบและถือปฏิบัติ ตามโทรเลขกระทรวงฯ ท่ี 0200.1/ว.61/2555  
ลงวันท่ี 23 มกราคม 2555 และใหจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวิธีการจัดสงรายงานการเงิน 
โดยใหแนบเอกสารการรับเงินและการจายเงินประกอบใบสําคัญการลงบัญชีทุกฉบับ รวมท้ังใบนําสง
เงินรายไดแผนดิน สรุปรายงานการตรวจลงตราจากระบบตรวจลงตรา ใบนําเงินฝากธนาคาร บัญชีคุม
งบประมาณ (คาเชาบานรายบุคคล และงบโครงการยอย) บัญชีคุมเงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝาก 
บัญชีลูกหนี้เงินยืม งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานรายไดแผนดิน รายงานกระทบยอด เพ่ือลด
ความเสี่ยงการบันทึกบัญชีไมตรงกับการรับจายเงินจริง ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาระบบบัญชีเกณฑ
เงินสด  

5)  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอคูมือการบริหารงาน คูมืองานคลัง (บัญชีเกณฑเงินสด) 
คูมืองานคลังสําหรับบัญชีเกณฑคงคาง และ Checklist การบริหารความเสี่ยง ไปประกอบการ
ตรวจสอบดําเนินงาน และตอมา สตง. มีหนังสือท่ี ตผ 0015/7129 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 
แจงใหปลัดกระทรวงฯ พิจารณาสั่งการและกําชับใหหัวหนาหนวยงาน ในตางประเทศควบคุม กํากับ
ดูแลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน โดยยึดถือคูมือฯ ท่ีกลุมตรวจสอบภายในจัดทําเปน
แนวทางในการบริหารและดําเนินงานโดยเครงครัด ซึ่งกระทรวงฯ มีโทรเลขท่ี 0200.1/ว.9/2556 ลง
วันท่ี 4 มกราคม 2556 แจงเวียนใหหนวยงานในตางประเทศรับทราบและถือปฏิบัติตอไป  



17 

 

ผูเขียนมีความเห็นวา การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ 
เปนไปตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และกรอบ
แนวคิดตามระเบียบท่ีเก่ียวของแลว ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูนั้นยังใชเปนเครื่องมือการ
บริหารงานในปจจุบันไดอยางเหมาะสม มีการควบคุมในจุดท่ีสําคัญ โดยวางแผนงานจัดระบบงาน
ตางๆ ใหมีการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และปฏิบัติงานตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ ยกเวนดานการบัญชีและงบเดือน มีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง  
ยังไมมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหาร12 ใชเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมกํากับดูแลท่ีดเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 

 
3.2  ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 

ในหลักปฏิบัติ ระบบบัญชีเกณฑเงินสดจัดสงสรุปการรับจายเงินเปนงบเดือนพรอมกับแนบ
เอกสารการจายเงินใหกระทรวงฯ ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป กลุมตรวจสอบภายในตรวจสอบ
ขอมูล ในงบเดือนเฉพาะการจายเงิน เพ่ือยืนยันยอดวาการบันทึกบัญชีจายเงินตรงกับเอกสารการ
จายเงินหรือไม ในสวนของการรับเงินรายไดแผนดิน13 การนําเงินรายไดแผนดิน ฝากธนาคาร  
ไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจากเอกสารการรับเงินรายไดแผนดิน ใบนําเงินฝากธนาคารจัดเก็บท่ี
หนวยงานไมไดแนบเอกสารมาพรอมกับงบเดือน จึงไมทราบวาการรับเงินรายไดแผนดินมีการบันทึก
รับเงินครบถวนหรือไม เงินสดคงเหลือจริงมียอดตรงกับงบเดือนหรือไม ขอตรวจพบท่ีเปนการ
ประพฤติมิชอบและเกิดผลเสียหายตอราชการ สวนใหญเกิดจากผูบริหารไมใหความสําคัญกับระบบ
การควบคุมภายในไมประชุมชี้แจงใหบุคลากรเขาใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง  
ไมตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับจายเงินและงบเดือนท่ีนําสงกระทรวงฯ รวมท้ังบุคลากรท่ีมีหนาท่ีสอบทาน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีคลัง มิไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูแลว เชน 
คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน14 ไมเขาใจวิธีการตรวจสอบการบันทึกบัญชี ไมตรวจสอบวา
บันทึกบัญชีตรงกับเอกสารการรับจายเงินหรือไม จึงมีชองทางใหเจาหนาท่ีคลังบันทึกบัญชีรับเงินต่ํากวา 
ท่ีรับจริง แกไขเอกสารการรับเงินใหสอดคลองกับการบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีจายเงินมากกวาท่ีจายจริง 
บันทึกบัญชีจายเงินซ้ํา บันทึกบัญชีนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคารโดยมิไดนําเงินฝากธนาคาร เก็บ 
  

                                                 
12

 ผูบริหาร หมายถึง หัวหนาหนวยงานในตางประเทศ กลาวคือ เอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ กงสุล
ใหญ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งตองมีคําสั่งมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร 
13

 เงินรายไดแผนดิน หมายถึง รายไดท่ีหนวยงานไดรับและตองนําสงคลัง โดยไมสามารถนําเงินรายไดดงักลาวมาใช
ในการดําเนินงาน อาทิ คาธรรมเนียมงานกงสุล การจําหนายครุภณัฑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินเหลือจายปเกา 
ฯลฯ (กรมบัญชีกลาง, 2550: 6-2) 
14

 คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน มีหนาท่ีตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับจายเงินใหตรงกับหลักฐานการรับ
จายเงิน และผานรายการไปยังบัญชีคุมท่ีเก่ียวของใหครบถวน (กระทรวงการตางประเทศ, 2551: 4) และระเบียบ
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรกัษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (กรมบัญชีกลาง, 2552: 25) 
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รักษาเงินสดมากเกินความจําเปน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน15 ไมตรวจนับเงินสดคงเหลือ จึงมี
ชองทางใหเจาหนาท่ีคลังนําเงินสดไปใชประโยชนสวนตัว มีเงินขาดบัญชี บัญชีเกณฑเงินสดแกไขบัญชี
ยอนหลังได ทําใหปรับแตงบัญชีไดงาย บันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน ทําใหไมทราบสถานะเงินคงเหลือจึง
ใชจายเงินเกินงบประมาณท่ีไดรับ และตรวจนับเงินสดคงเหลือไมได ฯลฯ สงผลใหการบริหาร
งบประมาณไมมีประสิทธิภาพ และการท่ีผูบริหารไมใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในจะเปด
โอกาสใหมีชองทางการประพฤติมิชอบไดงายข้ึน 

การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินระบบบัญชีเกณฑคงคางของหนวยงานใน
ตางประเทศท่ีผานมา ขอตรวจพบในเรื่องการบันทึกบัญชีมีความผิดพลาดนอยลง เนื่องจากกลุม
ตรวจสอบภายในไดทํางานเชิงรุก โดยใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาหนาท่ีคลังในเรื่องการบันทึกบัญชี 
การเบิกจายเงิน การดําเนินงานโครงการตางๆ และการปดบัญชี กอนท่ีจะบันทึกบัญชีรับจายเงินหรือ
ปรับปรุงบัญชี จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน และจัดสงรายงานการเงินใหกระทรวงฯ สงผล
ใหการบันทึกบัญชีมีความถูกตอง การปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑเก่ียวของ อยางไรก็ดี มีเจาหนาท่ีคลังบางคนมิไดขอคําปรึกษา ทําใหการปฏิบัติงานไม
ถูกตอง จึงสรุปขอตรวจพบไดดังนี ้

1)  การบันทึกบัญชีของหนวยงานบางแหงยังบันทึกบัญชีไมถูกตองตามคูมือบัญชีฯ เชน 
การรับคืนเงินยืม มีเงินยืมราชการคางนาน (คาใชจายในการรับเสด็จฯ) บันทึกจายเงินสูงกวาหลักฐาน 
การจาย เบิกจายเงินเกินสิทธิ บันทึกจายผลักสงเงินรายไดแผนดินไมตรงกับท่ีกระทรวงฯ สั่งการ 
บันทึกจายเงินผิดประเภท และเลือกตัดหมวดเงินบัญชีคุมงบประมาณหรือคุมเงินนอกงบประมาณไม
ถูกตอง บันทึกบัญชีรับเงินซ้ํา ทําใหสถานะเงินคงเหลือไมตรงกับขอเท็จจริง หากมีเงินคงเหลือสูงและ
นําไปใชในการดําเนินงานจนหมด และตรวจพบภายหลังวาบันทึกบัญชีผิดในหมวดคาใชจายเดินทาง
ไปราชการ ซึ่งถัวจาย16จากงบประมาณหมวดอ่ืนไมได และกระทรวงฯ ไมมีงบประมาณท่ีจะสงให
เพ่ิมเติม เจาหนาท่ีคลังคืนเงินในสวนท่ีใชเกินงบประมาณท่ีไดรับ 

2)  รายงานการเงิน การบันทึกบัญชีไมถูกตอง สงผลใหรายงานงบทดลอง รายงานบัญชีคุม
งบประมาณ รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ บัญชียอยเงินรายไดแผนดินมีสถานะเงินคงเหลือไม
ถูกตอง  

3)  ใบสําคัญประกอบการจายเงิน แนบเอกสารประกอบการจายเงินไมครบถวน เชน 
บันทึก ขออนุมัติดําเนินการ (การเดินทางไปราชการ คาลวงเวลา การจัดซื้อจัดจาง การจัดงาน
โครงการ) รายงานการจัดซื้อจัดจาง รายงานการตรวจรับ สําเนาสัญญาการยืมเงิน ฯลฯ 

                                                 
15

 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน มีหนาท่ีตรวจนับเงินสดคงเหลือ หรือหลักฐานแทนตัวเงินใหตรงกับยอดคงเหลือใน
บัญชีเงินสด เมื่อตรวจนับเงินสดถูกตองใหลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และนําเงินสดเก็บเขาตูนิรภัย การ
เปดปดตูนิรภยัใหกรรมการคนหน่ึงถือกุญแจ อีกคนหน่ึงถือรหัส เพ่ือไมใหกรรมการคนใดคนหน่ึงสามารถเปดตูนิรภยั
ไดเพียงคนเดียว (กระทรวงการตางประเทศ, 2551: 3) และระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรกัษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (กรมบัญชีกลาง, 2552: 25) 
16

 เงินงบประมาณท่ีสามารถโอนถัวจายได และอยูในดลุยพินิจของหัวหนาหนวยงานในตางประเทศคือ คาตอบแทน 
(ยกเวน คาเชาบาน) คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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4)  การบริหารงบประมาณ สวนใหญเบิกจายเงินงบประมาณมากกวารอยละ 94 ซึ่งเปนไป
ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด และมีบางแหงเบิกจายเงินต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเก็บเงิน
โครงการตามงบยุทธศาสตรไวเบิกจายเหลื่อมป 

แนวทางการปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีดี ผูบริหารควรใหความสําคัญกับระบบการควบคุม
ภายใน ประชุมสรางความเขาใจ สั่งการ ติดตามผลใหบุคลากรดําเนินการตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ หนวยงานในตางประเทศมีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสด
เปนเกณฑคงคาง ระบบการควบคุมภายในดานบัญชีและงบเดือนไมเหมาะสมแลว จึงตองจัดวางระบบ
การควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินสําหรับระบบบัญชีเกณฑคงคาง เพ่ือใหมีการ
ควบคุมท่ีจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม และผูบริหารนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานใหมี
ระบบการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ซึ่งผูเขียนขอเสนอแนะในลําดับตอไป 

 
3.3 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน 

กรมบัญชีกลางไดยกเลิกการจัดทําบัญชีและงบเดือน (เกณฑเงินสด) และใหใชระบบบัญชี
เกณฑคงคาง17 (Accrual Basis) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอมา กรมบัญชีกลางไดพัฒนา
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป (Software) เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน เรียกวา 
“ระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ” ซึ่งกระทรวงฯ ใหหนวยงานในตางประเทศ  
เริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนตนมา การบันทึกบัญชีใชหลักบัญชีคู18 (Double Entry) 
ขอมูล On-line Real time และถูกสงมาจัดเก็บท่ีเครื่อง server กลางของกระทรวงฯ ซึ่งมีระบบ
รักษาความปลอดภัยท่ีดี บันทึกบัญชียอนหลังไมได บันทึกบัญชีผิดปรับปรุงบัญชี ณ ปจจุบัน 
กระทรวงฯ เขาระบบบัญชีฯ เรียกดูรายงานการใชจายเงินของหนวยงานในตางประเทศไดทันที แต
ตรวจสอบวาบันทึกบัญชีถูกตองตรงกับเอกสารการรับจายเงินไมได จนกวาจะสงรายงานการเงินให
กระทรวงฯ อยางไรก็ดี กลุมตรวจสอบภายในมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีไมเพียงพอกับปริมาณงาน ดั้งนั้น
การควบคุมกํากับดูแลภายในหนวยงานจึงเปนเรื่องสําคัญมาก สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ี
เกิดผลเสียหายไดอยางรวดเร็วและทันเวลา ผูบริหารฯ จึงตองเขาใจวิธีตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
รับจายเงิน ขอมูลในรายงานการเงินแตละประเภท เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจและบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

การท่ีหนวยงานในตางประเทศ มีเจาหนาท่ีคลังเพียงคนเดียวทําหนาท่ีรับจายเงินและบันทึก
บัญชี ไมจบการศึกษาดานบัญชี และไมมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ือเปนการสอบทานงาน
ระหวางกัน จึงมีความเสี่ยงสูงท่ีอาจสรางหลักฐานข้ึนเองใหสอดคลอง กับการบันทึกบัญชีรับจายเงิน 
การไมมีความรูงานในหนาท่ีทําใหบันทึกบัญชีผิดพลาด ไมบันทึกบัญชีรับเงิน บันทึกบัญชีจายเงินซ้ํา 
การบันทึกบัญชีผิดพลาด สงผลใหรายงานการเงินมีขอมูลไมถูกตองขาดความนาเชื่อถือ ซึ่งเคยเกิดผล
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 เกณฑคงคาง หมายถึง หลักการบญัชีท่ีรับรูรายการท่ีเกิดข้ึนตามเกณฑสิทธิ หรือผลประโยชนท่ีสูญเสยีหรือไดรับ
เชิงเศรษฐกิจ ท่ีวัดมูลคาไดภายในรอบระยะเวลาบัญชี (ปงบประมาณ) มิใชรับรูรายการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะรายการท่ีเปน
เงินสดเทาน้ัน (กรมบัญชีกลาง, 2550: 2-1) 
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 หลักบัญชีคู หมายถึง การบันทึกบัญชีดานเดบติและดานเครดิตอยางนอยสองบัญชีข้ึนไป และมียอดรวมท้ังสอง
ดานเทากันเสมอ แตจํานวนรายการบัญชีท่ีบันทึกแตละดานไมจําเปนตองเทากัน (กรมบัญชีกลาง, 2550: 2-1) 
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เสียหายตอราชการมาแลว แมความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดข้ึนไมมาก แตผลกระทบท่ีเกิดความ
เสียหายอยูในระดับนอยถึงสูงมาก อยางไรก็ดี มิไดหมายความวาเจาหนาท่ีคลังทุกคนจะประพฤติมิชอบ 
เจาหนาท่ีคลังท่ีมีความซื่อสัตย มีวินัย และประพฤติชอบมีเปนจํานวนมาก ผูบริหารมีหนาท่ีจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ผูเขียนจึงขอ
เสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพ่ือใหการ
ดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

1) เจาหนาท่ีคลังควรบันทึกบัญชีรับจายเงิน และบัญชีคุมเงินท่ีเก่ียวของใหถูกตอง 
ครบถวนเปนปจจุบัน ตามคูมือแนวปฏิบัติดานการเงินและบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2550 ของกรมบัญชีกลาง และคูมือบัญชีเกณฑคงคางของกลุมตรวจสอบภายใน 

2) การบันทึกบัญชีรับจายเงินทุกรายการ ตองมีเอกสารประกอบการรับจายเงิน (ตนฉบับ)
แนบกับใบสําคัญการลงบัญชี มีการขออนุมัติดําเนินการ ขออนุมัติจายเงิน และปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังประทับตราจายเงินแลว ลงลายมือชื่อ วันเดือนปท่ีจายเงิน แปลภาษา
ไทยกํากับรายการท่ีเบิกจายในใบเสร็จรับเงิน เพ่ือปองกันการจายเงินซ้ํา  

3) ติดตามผลใหคณะกรรมตรวจสอบการรับจายเงิน และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางระบบการกํากับดูแลท่ีด ี

4) เจาหนาท่ีคลังควรติดตาม เรงรัดการชดใชคืนเงินยืมราชการไมใหคางนานเกิน
ระยะเวลาท่ีระเบียบฯ19กําหนด 

5) ควบคุมการใชจายเงินไมใหเกินกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ  
6) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีใหถูกตองตรงกับเอกสารประกอบการรับจายเงินและรายงาน

การเงินประจําเดือน ซึ่งไดอธิบายวิธีการตรวจสอบฯ เฉพาะประเด็นท่ีมีความสําคัญ ตามรายละเอียด
ในขอ 3.4 

7) ควรจัดสงรายงานการเงินประจําเดือนพรอมเอกสารประกอบการรับจายเงินให
กระทรวงฯ ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 3 ชุด กลาวคือ  

ชุดท่ี 1 เอกสารตนฉบับ มีรายงานงบทดลอง รายงานบัญชีคุมงบประมาณ รายงาน
รายไดเงินนอกงบประมาณ บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน และรายงานเงินรายไดแผนดิน รายงาน
กระทบยอด งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบแจงยอดธนาคาร (Statement) บัญชีคุม
งบประมาณหมวด (คาเชาบานรายบุคคล และงานโครงการยอย) บัญชีคุมเงินนอกงบประมาณ บัญชี
เงินรับฝาก บัญชีเงินยืม  

ชุดท่ี 2 สําเนาเอกสารชุดท่ี 1  
ชุดท่ี 3 ใบสําคัญการลงบัญชีและเอกสารการรับจายเงินใหจัดเรียงลําดับตามหมายเลข

ใบสําคัญการลงบัญชี 
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 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (กรมบัญชีกลาง, 2552: 22) 
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3.4  วิธีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน 
ผูบริหารควรทราบวาระบบบัญชีฯ มีผังบัญชีแยกประเภท (รายละเอียดภาคผนวก ก) ซึ่งใช

บันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู แบงเปน 5 ประเภท คือ สินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจาย และ
ควรศึกษาวาบัญชี 5 ประเภทมีรายการบัญชีแยกประเภทยอยใดบาง เพ่ือจะไดทราบวาการเพ่ิมยอด
หรือลดยอดจะบันทึกบัญชีดานเดบิตหรือเครดิต 

หลักเกณฑท่ีควรจํา บัญชีประเภทสินทรัพยและคาใชจายมียอดคงเหลือดานเดบิต บันทึก
เพ่ิมยอดดานเดบิต บันทึกลดยอดดานเครดิต สําหรับหนี้สิน ทุน รายได มียอดคงเหลือดานเครดิต 
บันทึกเพ่ิมยอดดานเครดิต และบันทึกลดยอดดานเดบิต  
 

ตารางท่ี 1  สรุปยอดคงเหลือของบัญชี 5 ประเภท 
 

ประเภทบัญชี เพ่ิมยอด ลดยอด 

1. สินทรัพย เดบิต เครดิต 

2. หนี้สิน เครดิต เดบิต 

3. ทุน เครดิต เดบิต 

4. รายได เครดิต เดบิต 

5. คาใชจาย เดบิต เครดิต 

 
3.4.1  การตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชี 

การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศจะบันทึก
ขอมูลการรับจายเงินเขาระบบบัญชีฯ ท่ีใบสําคัญการลงบัญชีเปนข้ันตอนแรก หลังจากนั้นขอมูลการ
รับจายเงินจะถูกสงตอไปท่ีรายงานงบทดลอง สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจายเงิน สมุดรายวัน
ท่ัวไป รายงานบัญชีแยกประเภท รายงานบัญชีคุมงบประมาณ รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ 
บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน เม่ือมีขอมูลเก่ียวของกัน ดังนั้น การตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีเปน
สิ่งท่ีสําคัญมาก หากใบสําคัญการลงบัญชีถูกตอง สงผลใหรายงานการเงินและรายงานบัญชีตางๆ 
แสดงการรับจายเงินและเงินคงเหลือถูกตองดวย ผูเขียนขอใชขอมูลบัญชีของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงลิสบอน เปนตัวอยางในการอธิบายวิธีการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน เนื่องจากขอมูล
บัญชีใชเงิน 1 สกุล ไมยุงยากซับซอน ทําใหเขาใจงายข้ึน และใบสําคัญการลงบัญชีท่ียกตัวอยางเปน
จุดสําคัญท่ีควรตรวจสอบ มีการบันทึกบัญชีผิดพลาดบอยครั้ง สําหรับหนวยงานในตางประเทศท่ีใช
เงินหลายสกุล สามารถใชหลักการตรวจสอบแบบเดียวกันได ดังนี ้

 



 

ภาพท่ี 

 
ภาพท่ี 3
 
ใบสําคัญการลงบัญชีแบงออกเปน 
1) สวนแรกกรอบสีแดง เปนการบันทึกบัญชีแยกประเภทดานเดบิตหรือเครดิต ใช

ชื่อบัญชีในผังบัญชีแยกประเภท 
สําหรับบัญชีแยกประเภทท่ีใชบันทึกบัญชีเปนประจําและควรทราบ คือ 

(1) 
เพ่ิมยอดดาน เดบิต จายเงินบันทึกลดยอดดานเครดิต 

 
ภาพท่ี 2  ระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ

3  คําแนะนําเบื้องตนในการตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชี

ใบสําคัญการลงบัญชีแบงออกเปน 2 สวน  
สวนแรกกรอบสีแดง เปนการบันทึกบัญชีแยกประเภทดานเดบิตหรือเครดิต ใช

ชื่อบัญชีในผังบัญชีแยกประเภท (รายละเอียดภาคผนวก ก) บันทึกเพ่ิมยอดหรือลดยอดตามตารางท่ี 
สําหรับบัญชีแยกประเภทท่ีใชบันทึกบัญชีเปนประจําและควรทราบ คือ  

 สินทรัพย เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินยืม ฯลฯ รับเงิน
เพ่ิมยอดดาน เดบิต จายเงินบันทึกลดยอดดานเครดิต  
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ระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ 

 

คําแนะนําเบื้องตนในการตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชี 

สวนแรกกรอบสีแดง เปนการบันทึกบัญชีแยกประเภทดานเดบิตหรือเครดิต ใช
บันทึกเพ่ิมยอดหรือลดยอดตามตารางท่ี 1

าคาร ลูกหนี้เงินยืม ฯลฯ รับเงิน บันทึก
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(2) หนี้สิน เชน เจาหนี้ เงินรับฝาก ฯลฯ หนี้สินเพ่ิมข้ึนบันทึกเพ่ิมยอดดาน
เครดิตและหนี้สินลดลงบันทึกลดยอดดานเดบิต 

(3) รายไดเงินงบประมาณ รายไดเงินนอกงบประมาณ รายไดจากการรับ
บริจาค รับเงินบันทึกเพ่ิมยอดดานเครดิต และบันทึกลดยอดดานเดบิต เม่ือสั่งโอนเงินกลับกระทรวงฯ  

(4) รายไดแผนดินดานกงสุล บันทึกเพ่ิมยอดดานเครดิต เม่ือรับเงินรายได
แผนดินดานกงสุล บันทึกลดยอดดานเดบิตท่ีบัญชีแยกประเภท รายไดแผนดินนําสงคลัง เม่ือผลักสง
รายได 

(5) คาใชจาย เชน เงิน พ.ข.ต. คาจางลูกจาง คาเชาบาน คาลวงเวลา คาซอมแซม
บํารุงรักษา คารับรองและพิธีการ คาจางเหมาบริการและอ่ืนๆ ฯลฯ จายคาใชจายตางๆ บันทึกเพ่ิม
ยอดดานเดบิต รับคืนคาใชจายบันทึกลดยอดดานเครดิต 

2) สวนท่ีสองกรอบสี เ ขียว เปนการเลือกตัดหมวดเงินรายการบัญชียอย 
(รายละเอียดภาคผนวก ข) ตามประเภทรายการรับจายเงินท่ีเกิดข้ึน แบงเปน 4 ประเภท คือ 

(1) เงินรายไดแผนดินดานกงสุล เชน รายไดคาหนังสือเดินทาง รายไดคา
ตรวจลงตรา รายไดคานิติกรณ รายไดอ่ืนๆ  

(2) เงินงบประมาณ เชน เงิน พ.ข.ต. คาจางชั่วคราว คาเชาบาน คาลวงเวลา 
คารักษาพยาบาล คาเชาสํานักงาน คาซอมแซมบํารุงรักษา คาน้ํา คาโทรศัพท คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ 

(3) เงินนอกงบประมาณ เชน คาจางเหมาบริการ ครุภัณฑและอุปกรณ  
คาปรับปรุงซอมแซม โครงการกงสุลสัญจร คาใชจายเดินทางไปราชการ คาเรียนภาษาทองถ่ิน ฯลฯ 

(4) เงินรับฝาก เชน เงินชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ 
คาใชจายนักเรียนทุนสํานักงาน ก.พ. คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินฯ คาใชจายในการรับ
คณะนายกรัฐมนตรีฯ คาใชจายในการดูแลนักเรียนทุน ฯลฯ 

3.4.1.1  การรับเงินรายไดแผนดินและการนําเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบวงจรเงิน
รายไดแผนดินใหครบวงจร โดยรับเงินรายไดแผนดินเทาใดตองนําเงินฝากธนาคารใหครบถวน  
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ภาพท่ี 4  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินรายไดแผนดิน 
 

ตัวอยาง รับเงินรายไดแผนดิน 75 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินสด 75 ยูโร เครดิต รายได
แผนดินดานกงสุล 75 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทเงินรายไดแผนดินและยอดเงินท่ีรับตรงกับ ใบนําสง
เงินรายไดแผนดินท่ีฝายกงสุลนําสงเงินใหเจาหนาท่ีคลังทุกสิ้นวัน พรอมกับสรุปรายงานการตรวจลง
ตราประจําวัน ทะเบียนนิติกรณ รายงานหนังสือเดินทาง (ถามี) 

 

 
 

ภาพท่ี 5  ใบสําคัญการลงบัญชีนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร (แบบวันเดียว) 
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ตัวอยาง นําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร 75 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินฝากธนาคาร-
รายไดแผนดิน 75 ยูโร เครดิต เงินสด 75 ยูโร ยอดเงินตรงกับใบนําเงินฝากธนาคาร  

 
กรณีท่ีรับเงินรายไดแผนดินเกิน 10,000 บาท ใหนําเงินฝากธนาคาร

ภายใน 3 วันทําการถัดไป จึงมีการรับเงินรายไดแผนดินไวหลายวันและนําฝากธนาคารเปนยอดรวม 
ใหตรวจสอบวานําเงินฝากธนาคารครบถวน ผลรวมรับเงินรายไดแผนดินของทุกวันมียอดเทาใดใหนํา
ฝากธนาคารท้ังยอด ไมมีการดึงเงินออกไปใชบางสวน  

 

 
 

ภาพท่ี 6  ใบสําคัญการลงบัญชีนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร (แบบหลายวัน) 
 
ตัวอยาง นําเงินรายไดแผนดินของวันท่ี 4-25 พ.ค. 59 ฝากธนาคาร 733 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง 
เดบิต เงินฝากธนาคาร-รายไดแผนดิน 733 ยูโร เครดิต เงินสด 733 ยูโร ยอดเงินตรงกับใบนําเงินฝาก
ธนาคาร 

 
3.4.1.2  การรับเงินงบประมาณ มีการรับเงินจากกระทรวงฯ 2 แบบ คือ วิธีสงเงิน

เขาธนาคาร (Swift) และใหผลักสงจากเงินรายไดแผนดิน 
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ภาพท่ี 7  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินงบประมาณ (Swift เงินเขาธนาคาร) 
 

ตัวอยาง รับเงิน พ.ข.ต. 10,880.41 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินฝากธนาคาร-งบประมาณ 
10,880.41 ยูโร เครดิต รายไดเงินงบประมาณ 10,880.41 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทรับ พ.ข.ต. 
(เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีรับเงิน เชน คาจาง คาเชาบาน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
คาใชจายเดินทางฯลฯ) ยอดเงินท่ีรับตรงกับหนังสือนําสงเงิน 

 

 
 

ภาพท่ี 8  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินงบประมาณ (จายผลักสง) 
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ภาพท่ี 9  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินงบประมาณ (รับผลักสง) 
 

ตัวอยาง ผลักสงเงินรายไดแผนดินเปนคาการศึกษาบุตร 3,829.50 ยูโร บันทึกบัญชีจายผลักสง และ
รับผลักสงคูกันเสมอ ยอดเงินท่ีรับตรงกับหนังสือนําสงเงิน  
จายผลักสง ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต รายไดแผนดินนําสงคลัง 3,829.50 ยูโร เครดิต เงินฝาก
ธนาคาร-รายไดแผนดิน 3,829.50 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย ผลักสงรายไดคาตรวจลงตรา 
รับผลักสง ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินฝากธนาคาร-งบประมาณ 3,829.50 ยูโร เครดิต รายได
เงินงบประมาณ 3,829.50 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทรับผลักสง คาชวยเหลือการศึกษาบุตร (เปลี่ยน
รายการบัญชียอยตามท่ีรับเงิน) 

 
3.4.1.3 การจายเงินงบประมาณ มีการจายเปนเงินสด และเงินฝากธนาคาร  
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ภาพท่ี 10  ใบสําคัญการลงบัญชีจายเงินงบประมาณ (เงินสด) 
 

ตัวอยาง จายวัดสุงานบานงานครัว 117.08 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต คาวัสดุงานบานงานครัว
และอ่ืนๆ 117.08 ยูโร เครดิต เงินสด 117.08 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย คาวัสดุงานบาน งาน
ครัวและอ่ืนๆ (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีจายเงิน เชน คาจาง คาลวงเวลา คาประกันภัย คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาโทรศัพท คาใชจายเดินทาง ฯลฯ) ยอดเงินท่ีจายตรงกับ
ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 

 

 
 

ภาพท่ี 11  ใบสําคัญการลงบัญชีจายเงินงบประมาณ (เงินฝากธนาคาร) 
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ตัวอยาง จายเงิน พ.ข.ต. 15,413 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงิน พ.ข.ต. 15,413 ยูโร เครดิต 
เงินฝากธนาคาร-งบประมาณ 15,413 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย พ.ข.ต. (เปลี่ยนรายการบัญชี
ยอยตามท่ีจายเงิน) ยอดเงินท่ีจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 

 
3.4.1.4 การจายเงินยืมจากเงินงบประมาณ 

 

 
 

ภาพท่ี 12  ใบสําคัญการลงบัญชีจายเงินยืมจากเงินงบประมาณ (เงินฝากธนาคาร) 
  

ตัวอยาง จายเงินยืมโครงการ Road Show คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย 7,010.27 ยูโร 
ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต ลูกหนี้เงินยืม20-งบประมาณ 7,010.27 ยูโร เครดิต เงินฝากธนาคาร-
งบประมาณ 7,010.27 ยูโร หากจายเงินสดเปลี่ยนเปนเครดิต เงินสด 7,010.27 ยูโร กรอบสีเขียว 
ประเภทจาย คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีจายเงิน) 
ยอดเงินท่ีจายตรงกับสัญญายืมเงิน 

 
3.4.1.5 การรับคืนเงินยืมจากเงินงบประมาณ มีการรับคืน 3 แบบ คือ การรับคืน

เงินยืมเปนใบสําคัญเทากับเงินยืม ใบสําคัญนอยกวาเงินยืม ใบสําคัญมากกวาเงินยืม 
 

ตัวอยาง รับคืนเงินยืมโครงการ Road Show คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทยเปนใบสําคัญ
เทากับเงินยืม 7,010.27 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต คาใชจายอ่ืน 7,010.27 ยูโร เครดิต ลูกหนี้
เงินยืม-งบประมาณ 7,010.27 ยูโร ยอดเงินท่ีจายเปนคาใชจายอ่ืนตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร
การจายเงิน 

                                                 
20

 ลูกหน้ีเงินยืม หมายถึง เงินท่ีขาราชการหรือลูกจางยืมไปเพ่ือใชจายในราชการตามสัญญายมืเงิน (กรมบัญชีกลาง, 
2550: 6-5) 
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ภาพท่ี 13  ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินงบประมาณ (ใบสําคัญเทากับเงินยืม) 
 

 
 

ภาพท่ี 14  ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินงบประมาณ (ใบสําคัญนอยกวาเงินยืม) 
 

ตัวอยาง รับคืนเงินยืมโครงการ Road Show คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทยเปนใบสําคัญ
นอยกวาเงินยืม 6,800.27 ยูโร เงินยืม 7,010.27 ยูโร รับคืนเงินสด 210 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง 
เดบิต คาใชจายอ่ืน 6,800.27 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ 6,800.27 ยูโร คาใชจายอ่ืนมี
ยอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 6,800.27 ยูโร ตรวจกรอบสีแดง เดบิต เงินสด 
210 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ 210 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทรับคืน คาใชจายดําเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีจายเงิน) 210 ยูโรเทากับยอดท่ีรับคืนเงินสด  
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ภาพท่ี 15  ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินงบประมาณ (ใบสําคัญมากกวาเงินยืม) 
 
ตัวอยาง รับคืนเงินยืมโครงการ Road Show คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทยเปนใบสําคัญ
มากกวาเงินยืม 7,210.27 ยูโร เงินยืม 7,010.27 ยูโร จายเงินสดเพ่ิม 200 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง 
เดบิต คาใชจายอ่ืน 7,210.27 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ 7,010.27 ยูโร เครดิต เงินสด 
200 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย (เปลี่ยนรายการบัญชี
ยอยตามท่ีจายเงิน) 200 ยูโรเทากับยอดท่ีจายเงินสดเพ่ิม คาใชจายอ่ืนมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงิน
หรือเอกสารการจายเงิน 7,210.27 ยูโร 

 
3.4.1.6 การรับเงินนอกงบประมาณ มีการรับเงินจากกระทรวงฯ 2 แบบ คือ วิธี

สงเงินเขาธนาคาร (Swift) และใหผลักสงจากเงินรายไดแผนดิน เหมือนกับเงินงบประมาณเพียงแต
เปลี่ยนการบันทึกเครดิต รายไดเงินงบประมาณ เปนรายไดเงินนอกงบประมาณ21 รับเงินเขาหมวด
บัญชียอยตามท่ีกระทรวงฯ สงเงิน ขอยกตัวอยางการผลักสงจากเงินรายไดแผนดิน 
 
ตัวอยาง ผลักสงเงินรายไดแผนดินเปนคาใชจายดําเนินงานกงสุล 10% โครงการกงสุลสัญจร 2,574 ยูโร 
บันทึกบัญชีจายผลักสง และรับผลักสงคูกันเสมอ ยอดเงินท่ีรับตรงกับหนังสือนําสงเงิน  
จายผลักสง ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต รายไดแผนดินนําสงคลัง 2,574 ยูโร เครดิต เงินฝาก
ธนาคาร-รายไดแผนดิน 2,574 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย ผลักสงรายไดคาตรวจลงตรา 

                                                 
21

 รายไดเงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินคาใชจายในการดําเนินงานกงสุล 10% ท่ีหนวยงานในตางประเทศแจง
ขอจัดสรรเงิน และกระทรวงฯ สงเงินใหตามท่ีขอ เพ่ือนํามาใชจายในการดําเนินงานตามปกติ ซึ่งบันทึกบัญชีรับเปน
รายไดเงินนอกงบประมาณ และบนัทึกบัญชีจายคาใชจายเหมือนเงินงบประมาณ (กรมบญัชีกลาง, 2550: 3-7) 
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รับผลักสง ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ22 2,574 ยูโร เครดิต 
รายไดเงินนอกงบประมาณ 2,574 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทรับผลักสง โครงการกงสุลสัญจร (เปลี่ยน
รายการบัญชียอยตามท่ีรับเงิน เชน คาจางเหมาบริการ คาเรียนภาษาทองถ่ิน คาครุภัณฑและอุปกรณ 
คาปรับปรุงซอมแซม คาใชจายเดินทางไปราชการ ฯลฯ) 

 

 
 

ภาพท่ี 16  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินนอกงบประมาณ (จายผลักสง) 
 

                                                 
22

 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ใชรับจายไดท้ังเงินคาใชจายดําเนินงานกงสุล 10% และเงินรับฝาก 
(กรมบัญชีกลาง, 2550: 3-5) 
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ภาพท่ี 17  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินนอกงบประมาณ (รับผลักสง) 
 

3.4.1.7 การจายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ  
 

 
 

ภาพท่ี 18  ใบสําคัญการลงบัญชีจายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ 
  

ตัวอยาง จายเงินยืมคาใชจายดําเนินงานกงสุล 10% โครงการกงสุลสัญจร 680 ยูโร ตรวจสอบกรอบ 
สีแดง เดบิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 680 ยูโร เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 680 
ยูโร หากจายเงินสดเปลี่ยนเปนเครดิต เงินสด 680 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย โครงการกงสุล
สัญจร (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีจายเงิน) ยอดเงินท่ีจายตรงกับสัญญายืมเงิน 
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3.4.1.8 การรับคืนเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ มีการรับคืน 3 แบบ เหมือนกับ 
เงินงบประมาณ และใชหลักการบันทึกบัญชีแบบเดียวกัน ขอยกตัวอยางการรับคืนใบสําคัญมากกวา
เงินยืม เพียงแตเปลี่ยนจากเครดิตลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ เปนลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 

 

 
 

ภาพท่ี 19  ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ (ใบสําคัญมากกวาเงินยืม) 
 
ตัวอยาง รับคืนเงินยืมคาใชจายดําเนินงานกงสุล 10% โครงการกงสุลสัญจร เปนใบสําคัญมากวา เงิน
ยืม 853.84 ยูโร เงินยืม 680 ยูโร จายเงินสดเพ่ิม 173.84 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต คาใชจาย
อ่ืน 853.84 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 680 ยูโร เครดิต เงินสด 173.84 ยูโร กรอบสี
เขียว ประเภทจาย โครงการกงสุลสัญจร (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีจายเงิน) 173.84 ยูโร 
เทากับสวนท่ีจายเงินสดเพ่ิม คาใชจายอ่ืนมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 
853.84 ยูโร 

 
3.4.1.9 การรับเงินรับฝาก23 มีการรับเงิน 2 แบบ คือ วิธีสงเงินเขาธนาคาร 

(Swift) และใหผลักสงจากเงินรายไดแผนดิน เหมือนกับเงินงบประมาณเพียงแตเปลี่ยนการบันทึก
เครดิต รายไดเงินงบประมาณ เปนเงินรับฝาก รับเงินเขาหมวดบัญชียอยตามท่ีกระทรวงฯ สงเงิน  

 

                                                 
23

 เงินรับฝาก คือ เงินท่ีหนวยงานในตางประเทศไดรับจากหนวยงานอ่ืน หรือบุคคลภายนอก เพ่ือใชตาม
วัตถุประสงคของเงินน้ัน ไมไดนํามาใชจายในการดําเนินงานตามปกติ การรับเงินบันทึกเพ่ิมยอดเครดติเงินรับฝาก
เปนภาระหน้ีสิน เมื่อจายเงินบันทึกลดยอดเดบติ เงินรับฝาก ไมบันทึกเปนคาใชจายเหมือนการจายเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ (กรมบญัชีกลาง, 2550:3-6) 
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ภาพท่ี 20  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินรับฝาก (Swift เงินเขาธนาคาร) 
   

ตัวอยาง รับเงินคาเรียนภาษาของนักเรียนทุน ก.พ. 800 ยูโร ตรวจสอบรอบสีแดง เดบิต เงินฝาก
ธนาคาร-นอกงบประมาณ 800 ยูโร เครดิต เงินรับฝาก 800 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทรับ คาใชจาย
นักเรียนทุน ก.พ. (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีรับเงิน เชน คาใชจายในการรับเสด็จฯ คาใชจายใน
การประชุมเอกอัครราชทูตท่ัวโลก เงินชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ คาใชจายดูแล
นักเรียนทุน คาใชจายในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คาใชจายในการรับคณะนายกรัฐมนตรี ฯลฯ) 
ยอดเงินท่ีรับตรงกับหนังสือนําสงเงิน 

 

 
 

ภาพท่ี 21  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินรับฝาก (จายผลักสง) 
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ภาพท่ี 22  ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินรับฝาก (รับผลักสง) 
 

ตัวอยาง ผลักสงเงินรายไดแผนดินเปนเงินรับฝาก คาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตท่ัวโลก 
1,073.59 ยูโร บันทึกบัญชีจายผลักสง และรับผลักสงคูกันเสมอ ยอดเงินท่ีรับตรงกับหนังสือนําสงเงิน  
จายผลักสง ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต รายไดแผนดินนําสงคลัง 1,073.59 ยูโร เครดิต เงินฝาก
ธนาคาร-รายไดแผนดิน 1,073.59 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย ผลักสงรายไดคาตรวจลงตรา 
รับผลักสง ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 1,073.59 ยูโร เครดิต เงิน
รับฝาก 1,073.59 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทรับผลักสง คาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตท่ัว
โลก (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีรับเงิน) 

 
3.4.1.10 การจายเงินยืมจากเงินรับฝาก  

 

 
 

ภาพท่ี 23  ใบสําคัญการลงบัญชีจายเงินยืมจากเงินรับฝาก (เงินฝากธนาคาร) 
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ตัวอยาง จายเงินยืมคาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตท่ัวโลก 1,004.62 ยูโร ตรวจสอบกรอบ
สีแดง เดบิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 1,004.62 ยูโร เครดิต เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 
1,004.62 ยูโร หากจายเงินสดเปลี่ยนเปนเครดิต เงินสด 1,004.62 ยูโร ยอดเงินท่ีจายตรงกับสัญญา
ยืมเงิน 
 

3.4.1.11 การรับคืนเงินยืมจากเงินรับฝาก มีการรับคืน 3 แบบ คือ เหมือนเงิน
งบประมาณ เปนการรับคืนเงินยืมกรณีท่ีไดบันทึกรับเงินรับฝากแลว 

 

 
 

ภาพท่ี 24  ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินรับฝาก (ใบสําคัญเทากับเงินยืม) 
 

ตัวอยาง รับคืนเงินยืมคาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตท่ัวโลกเปนใบสําคัญเทากับเงินยืม 
1,004.62 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินรับฝาก 1,004.62 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม- นอก
งบประมาณ 1,004.62 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย คาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตท่ัว
โลก (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีจายเงิน) เงินรับฝากมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร
การจายเงิน 1,004.62 ยูโร 
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ภาพท่ี 25  ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินรับฝาก (ใบสําคัญนอยกวาเงินยืม) 
 

ตัวอยาง รับคืนเงินยืมคาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตท่ัวโลกเปนใบสําคัญนอยกวาเงินยืม 
990 ยูโร เงินยืม 1,004.62 ยูโร รับคืนเงินสด 14.62 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินสด 14.62 
ยูโร เดบิต เงินรับฝาก 990 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 1,004.62 ยูโร กรอบสีเขียว 
ประเภทจาย คาใชจายในการประชุมเอกอัครราชทูตท่ัวโลก (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามท่ีจายเงิน) 
เงินรับฝากมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 990 ยูโร 

 

 
 

ภาพท่ี 26  ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินรับฝาก (ใบสําคัญมากกวาเงินยืม) 
 

ตัวอยาง รับคืนเงินยืมคาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตท่ัวโลกเปนใบสําคัญมากกวาเงินยืม 
1,073.59 ยูโร เงินยืม 1,004.62 ยูโร จายเงินสด 68.97 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินรับฝาก 
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1,073.59 ยูโร เครดิต เงินสด 68.97 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 1,004.62 ยูโร 
กรอบสีเขียว ประเภทจาย คาใชจายในการประชุมเอกอัครราชทูตท่ัวโลก (เปลี่ยนรายการบัญชียอย
ตามท่ีจายเงิน) เงินรับฝากมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 1,073.59 ยูโร 

 
3.4.1.12  การถอนเงินฝากธนาคารงบประมาณ 

 

 
 

ภาพท่ี 27  ใบสําคัญการลงบัญชีถอนเงินฝากธนาคารงบประมาณ 
 
ตัวอยาง ถอนเงินฝากธนาคารงบประมาณไวใชในสํานักงาน 2,000 ยูโรตรวจสอบท่ีกรอบสี่เหลี่ยม สี
แดง เดบิต เงินสด 2,000 ยูโร เครดิต เงินฝากธนาคาร-งบประมาณ 2,000 ยูโร 

 
3.4.2 การตรวจสอบรายงานการเงิน  

เม่ือบันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชีถูกตอง สงผลใหขอมูลในรายงานการเงินทุก
รายงานถูกตองดวย ผูบริหารนําขอมูลในรายงานการเงินไปใชประโยชนในการบริหารงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ ไมใชจายเงินเกินวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ จึงควรทําความเขาใจเฉพาะรายงานท่ีมี
ความสําคัญ ดังนี ้

3.4.2.1 รายงานงบทดลอง สรุปขอมูลการรับจายเงินประจําเดือนตามบัญชีแยก
ประเภทขอมูลจากตารางท่ี 2 ทําใหทราบวา มีเงินสดคงเหลือ 1,072.85 ยูโร เงินฝากธนาคาร-รายได
แผนดินคางนําสงคลัง 5,136.94 ยูโร เงินฝากธนาคาร-งบประมาณ 279,294.12 ยูโร เงินฝาก
ธนาคาร- นอกงบประมาณ 55,808.59 ยูโร รับรายไดจากเงินงบประมาณ 757,237.12 ยูโร ซึ่งบัญชี
ท่ีมียอดคงเหลือดานเครดิตจะแสดงยอดติดลบ เชน หนี้สิน ทุน รายได มิไดหมายความวาใชเงินจนติดลบ 
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ตารางท่ี 2  รายงานงบทดลอง ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 
 

ชื่อบัญชีบญัชีแยกประเภท ยกมา (EUR) เดบิต (EUR) เครดิต (EUR) ยกไป (EUR) 
สินทรัพย         
เงินสด 2,237.01 3,616.00 4,780.16 1,072.85 
เงินฝากธนาคาร - รายไดแผนดิน 5,733.53 808 1,404.59 5,136.94 
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ 384,502.39 12,299.41 117,507.68 279,294.12 
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 67,611.05 1,791.61 13,594.07 55,808.59 
ลูกหน้ีเงินยืม - งบประมาณ 5,629.38 63,125.33 3,414.88 65,339.83 
ลูกหน้ีเงินยืม - นอกงบประมาณ 1,907.11 2,155.10 1,335.62 2,726.59 
ครุภณัฑและอุปกรณ 250,347.72     250,347.72 
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑและอุปกรณ -210,115.19     -210,115.19 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 5,578.50   5,578.50 0 
หนี้สิน         
คาใชจายคางจาย   1,419.00 1,419.00 0 
เงินรับฝาก -67,798.00 12,774.59 1,791.61 -56,815.02 
ทุน         
ทุน -198,844.13     -198,844.13 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 80,757.81     80,757.81 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย         
รายได         
รายไดจากเงินงบประมาณ -746,356.71   10,880.41 -757,237.12 
รายไดจากเงินนอกงบประมาณ -2,574.00     -2,574.00 
รายไดแผนดินดานการกงสุล -9,760.00   808 -10,568.00 
คาใชจาย         
เงิน พขต. 99,290.22 15,413.00   114,703.22 
เงิน พคท. 1,721.81 384   2,105.81 
คาจางช่ัวคราว 106,003.10 15,734.17   121,737.27 
คาไฟฟาและแกสทําความอบอุน 5,529.32 2,755.02   8,284.34 
คานํ้าประปา 4,300.43 1,096.16   5,396.59 
คาโทรศัพท 3,953.57 420.19   4,373.76 
คาไปรษณีย ถุงเมล และอ่ืนๆ  5,496.11 529.42   6,025.53 
คาเชาบาน 38,424.72 9,050.41   47,475.13 
คาลวงเวลา 1,792.80 1,445.38   3,238.18 
คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,432.17     10,432.17 
เงินรางวัล/คาตอบแทนประเพณีทองถ่ิน 14,364.68     14,364.68 
คาซอมแซมบํารุงรักษา 1,210.23     1,210.23 
คาประกันภยั 6,996.25 4,097.93   11,094.18 
คาเลี้ยงรับรองและพิธีการ 13,510.98 2,063.52   15,574.50 
คาจางเหมาบริการและอ่ืนๆ  4,486.59 1,672.44   6,159.03 
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ชื่อบัญชีบญัชีแยกประเภท ยกมา (EUR) เดบิต (EUR) เครดิต (EUR) ยกไป (EUR) 
เงินประกันสังคม 20,136.90 2,876.70   23,013.60 
คาวัสดสุํานักงาน 4,052.09 976.81   5,028.90 
คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 3,078.57 542.96   3,621.53 
คาวัสดุงานบานงานครัวและอ่ืนๆ  1,604.88 406.46   2,011.34 
คาใชจายอ่ืน 8,569.16 3,656.32   12,225.48 
รายไดแผนดินนําสงคลัง 76,188.95 1,404.59   77,593.54 
รวม 0 162,514.52 162,514.52 0 

 
3.4.2.2 รายงานบัญชีคุมงบประมาณ ขอมูลจากตารางท่ี 3 ทําใหทราบสถานะ

การเงินวา หมวดรายจายยอยมีการรับเงิน จายเงินคงเหลือเทาใด ยกเวนหมวดคาใชสอย  
คาสาธารณูปโภค คาวัสดุใหดูยอดคงเหลือท่ีรวมคาใชสอย รวมคาสาธารณูปโภค รวมคาวัสดุ ซึ่งมี
สถานะเงินคงเหลือ ดังนี้ เงิน พ.ข.ต. 64,882 ยูโร คาจางชั่วคราว 81,550.73 ยูโร คาเชาบาน 
21,904.17 ยูโร เงินรางวัลประเพณีฯ 19,646.32 ยูโร คาใชสอย 38,097.34 ยูโร คาวัสดุ 14,882.38 
ยูโร คาสาธารณูปโภค 12,756.13 ยูโร คาใชจายดําเนินภารกิจเรงดวน 18,831.52 ยูโร คาใชจาย
เดินทางไปราชการ 2,636.30 ยูโร คาใชจายเสริมสรางนโยบายครัวไทยสูครัวโลก 3,496.76 ยูโร ฯลฯ 
เม่ือเจาหนาท่ีคลังบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน จะทราบสถานะเงินงบประมาณคงเหลือทันที เปน
ประโยชนในการควบคุมการใชจายไมใหเกินวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ และบริหารงบประมาณไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 3  รายงานบัญชีคุมงบประมาณ ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 
 

หมวดเงินงบประมาณ 

รับสะสมยก
มา 

รับใน
เดือนนี ้

รับ
คืน 

โอน 
จายสะสม

ยกมา 

จายใน
เดือนนี ้

คงเหลือ 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

งบลงทุน               

- คาครุภณัฑและอุปกรณ 58,435.06       7,898.50 50,536.56   

- อ่ืนๆ  56,115.06       56,115.06     

รวมงบลงทุน 114,550.12       64,013.56 50,536.56   

งบบุคลากร               

- พขต. 168,704.81 10,880.41     99,290.22 15,413.00 64,882.00 

- พคท. 3,641.81       1,721.81 384 1,536.00 

- คาจางช่ัวคราว 203,288.00       106,003.10 15,734.17 81,550.73 

รวมงบบุคลากร 375,634.62 10,880.41     207,015.13 31,531.17 147,968.73 

งบดําเนินงาน               

- คาตอบแทน               

- คาเชาบาน 67,479.30       36,524.72 9,050.41 21,904.17 

- คาลวงเวลา 5,000.00       1,792.80 1,445.38 1,761.82 

- คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,432.17       12,646.67   -2,214.50 
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หมวดเงินงบประมาณ 

รับสะสมยก
มา 

รับใน
เดือนนี ้

รับ
คืน 

โอน 
จายสะสม

ยกมา 

จายใน
เดือนนี ้

คงเหลือ 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

- เงินรางวัลประเพณีทองถ่ินหรือเงิน
คาตอบแทนวันหยุดพักผอนประจาํป 34,011.00       14,364.68   19,646.32 

- อ่ืนๆ                

รวมคาตอบแทน 116,922.47       65,328.87 10,495.79 41,097.81 

- คาใชสอย 24,096.39           24,096.39 

- คาซอมแซมบํารุงรักษา         1,210.23   -1,210.23 

- คาประกันภยั         2,471.52 4,097.93 -6,569.45 

- คาเลี้ยงรับรองและพิธีการ         13,510.98 2,063.52 -15,574.50 

- คาจางเหมาบริการและอ่ืนๆ          4,486.59 1,672.44 -6,159.03 

- เงินประกันสังคม 41,509.00       20,136.90 2,876.70 18,495.40 

- อ่ืนๆ  25,018.76           25,018.76 

รวมคาใชสอย 90,624.15       41,816.22 10,710.59 38,097.34 

- คาวัสดุ 12,048.19           12,048.19 

- คาวัสดุสาํนักงาน         3,065.51 976.81 -4,042.32 

- คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น         3,078.57 542.96 -3,621.53 

- คาวัสดุงานบานงานครัวและอ่ืนๆ          1,604.88 406.46 -2,011.34 

- อ่ืนๆ  12,509.38           12,509.38 

รวมคาวัสดุ 24,557.57       7,748.96 1,926.23 14,882.38 

- คาสาธารณูปโภค 18,072.28           18,072.28 

- คาไฟฟาและแกสทําความอบอุน         5,529.32 2,755.02 -8,284.34 

- คานํ้าประปา         4,300.43 1,096.16 -5,396.59 

- คาโทรศัพท         3,953.57 420.19 -4,373.76 

- คาไปรษณีย ถุงเมล และอ่ืนๆ          5,496.11 529.42 -6,025.53 

- อ่ืนๆ  18,764.07           18,764.07 

รวมคาสาธารณูปโภค 36,836.35       19,279.43 4,800.79 12,756.13 

รวมงบดําเนินงาน 268,940.54       134,173.48 27,933.40 106,833.66 

งบรายจายอื่น               

- คาใชจายในการดําเนินภารกิจ
เรงดวนฯ 21,699.11       2,867.59   18,831.52 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ 6,992.62       4,114.88 241.44 2,636.30 

- คาใชจายในการดําเนินภารกิจทีม
ประเทศไทย 9,010.27       2,000.00 7,010.27   

- คาใชจายในการเสริมสรางนโยบาย
ครัวไทยสูครัวโลกในตางประเทศ 6,401.54       2,904.78   3,496.76 

รวมงบรายจายอื่น 44,103.54       11,887.25 7,251.71 24,964.58 

รวมท้ังสิ้น 803,228.82 10,880.41     417,089.42 117,252.84 279,766.97 
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สรุปวา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน รับเงินงบประมาณจาก
กระทรวงฯ รับสะสมยกมา (เดือนตุลาคมถึงเมษายน 2559) เปนเงิน 803,228.82 ยูโร รับเดือนนี้ 
10,880.41 ยูโร จายสะสมยกมา (เดือนตุลาคมถึงเมษายน 2559) 417,089.42 ยูโร จายเดือนนี้
117,252.84 ยูโร มีเงินงบประมาณคงเหลือ 279,766.97 ยูโร 

3.4.2.3 รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ ซึ่งจะมีบัญชีคุมยอยเงินแตละ
ประเภทแนบประกอบรายงานการเงิน ขอมูลจากตารางท่ี 4 มีสถานะการเงินดังนี ้

1) เงินคาใชจายดําเนินงานกงสุล รับเงิน 2,574 ยูโร จาย 853.84 ยูโร 
คงเหลือ 1,720.16 ยูโร  

2) เงินรับฝาก (รับจากประเทศไทย) รับเงิน 133,948.32 ยูโร จาย 
84,996.82 ยูโร คงเหลือ 48,951.50 ยูโร  

3) เงินรับฝาก (รับเอง) รับเงิน 8,716.90 ยูโร จาย 853.38 ยูโร 
คงเหลือ 7,863.52 ยูโร  
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ตารางท่ี 4  รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 
รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

รับจากประเทศไทยเปนคาธรรมเนียมกงสุล 

รายการ 
รับ จาย โอน คงเหลือ 

EUR EUR EUR EUR 
ยอดยกมา 2,574.00 853.84 0 1,720.16 

- - - - - 
รวมเดือนน้ี 0 0 0 0 

รวมปน้ี 2,574.00 853.84 0 1,720.16 

รายการจาย (แยกตาม GL) EUR 
- - 

รวมรายการจาย 0 
 

รับจากประเทศไทยเปนเงินรับฝาก 

รายการ 
รับ จาย โอน คงเหลือ 

EUR EUR EUR EUR 
ยอดยกมา 132,543.73 72,222.23 0 60,321.50 

- คาใชจายนักเรียนทุนของสํานักงาน ก.พ. 11,370.00 -11,370.00 
- อื่นๆ  331 331 0 

- คาใชจายในการประชุม ออท. / กสญ. ท่ัวโลก 1,073.59 1,073.59 0 
รวมเดือนน้ี 1,404.59 12,774.59 0 -11,370.00 

รวมปน้ี 133,948.32 84,996.82 0 48,951.50 

รายการจาย (แยกตาม GL) EUR 
เงินรับฝาก 12,774.59 

รวมรายการจาย 12,774.59 
 

รับเองเปนเงินรับฝาก 

รายการ 
รับ จาย โอน คงเหลือ 

EUR EUR EUR EUR 
ยอดยกมา 8,329.88 853.38 0 7,476.50 

- อื่นๆ  387.02 387.02 
รวมเดือนน้ี 387.02 0 0 387.02 

รวมปน้ี 8,716.90 853.38 0 7,863.52 

รายการจาย (แยกตาม GL) EUR 
- - 

รวมรายการจาย 0 
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3.4.2.4 บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน ขอมูลจากตารางท่ี 5 แสดงถึงยอดเงินรายได
แผนดินดานกงสุลท่ีรวมรับสะสมยกมา (เดือนตุลาคมถึงเมษายน 2559) 9,760 ยูโร รับเดือนนี้ 808 ยูโร 
นําสงสะสมยกมา (เดือนตุลาคมถึงเมษายน 2559) 76,188.95 ยูโร นําสงเดือนนี้ 1,404.59 ยูโร  
ยอดคางนําสงจะเปนยอดเพียงปเดียว ถามีการนําสง (ผลักสง) มากกวารับเงินยอดจะติดลบ หากจะดู
ยอดรายไดแผนดินคางนําสงใหดูท่ีรายงานงบทดลอง เงินฝากธนาคาร-เงินรายไดแผนดินชองยกไปใน
กรณีไมมีเงินสดรายไดแผนดิน 

 
ตารางท่ี 5  บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 
บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

รายไดแผนดินดานการกงสุล 

ช่ือบัญชี 

รับสะสมยก
มา รับเดือนนี้ 

รวมรับสะสม
ถึงเดือนนี ้

นําสงสะสมยก
มา นําสงเดือนนี้ 

นําสงสะสม
ถึงเดือนนี ้ คางนําสง 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
รายไดคาหนังสือ
เดินทาง 2,184.00 178 2,362.00       2,362.00 
รายไดคาตรวจลง
ตรา 4,500.00 360 4,860.00 76,188.95 1,404.59 77,593.54 -72,733.54 
รายไดคานิติกรณ 3,075.00 270 3,345.00       3,345.00 
อ่ืนๆ  1   1       1 
รวม 9,760.00 808 10,568.00 76,188.95 1,404.59 77,593.54 -67,025.54 

 
รายไดแผนดินอื่น 

ช่ือบัญชี 

รับสะสมยก
มา 

รับในเดือน
นี ้

รวมรับสะสมถึง
เดือนนี้ 

นําสงสะสมยก
มา นําสงเดือนนี้ 

นําสงสะสม
ถึงเดือนนี ้ คางนําสง 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
คาปรับ               
เบ็ดเตล็ด               
เงินเหลือจายป
เกา               
อ่ืนๆ                
รวม               

 
3.4.2.5 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร มีวิธีการตรวจสอบดังนี้  

1) ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร 348,475.22 ยูโร จะมียอด
เทากับยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนในใบแจงยอดธนาคาร (Statement) 

2) สังเกตรายการปรับบวกหรือหักท่ีผิดปกติ เชน เงินสดหรือเงินฝาก
ระหวางทางวามีการฝากจริงหรือไม หากมีการฝากจริงจะมีใบสําคัญการลงบัญชีและใบนําเงินฝาก
ธนาคาร แตใบแจงยอดธนาคารยังไมแสดงการฝากเงิน 
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3) ยอดคงเหลือของสํานักงาน 340,239.65 ยูโร จะมียอดเทากับเงิน
ฝากธนาคารในรายงานงบทดลอง  

4) สอท. ณ กรุงลิสบอนมีบัญชี เงินฝากธนาคารเพียงบัญชี เดียว 
เนื่องจากมีการรับเงินรายไดแผนดินนอยมาก หากเปดบัญชีงบประมาณดวย การผลักสงโอนเงินรายได
แผนดินเขาบัญชีงบประมาณจะเสียคาธรรมเนียมการโอนเงิน เพ่ือความคลองตัวจึงเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพียงบัญชีเดียว และควบคุมการใชจายเงินตามประเภทเงินฝากธนาคาร-เงินรายไดแผนดิน 
เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ในระบบบัญชีฯ  

 
ตารางท่ี 6  งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 
งบเทียบยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร (รายไดแผนดินและงบประมาณ) 

ธนาคาร BBVA บัญชีเลขที่ 000/200008280 
ประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 

รายการ 
 จํานวนเงิน 

ยูโร ยูโร 
ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร    348,475.22  
หัก เงินโอนคาประกันสังคม 4,295.70   
 รับเงินคืนจากเจาของบานนายเกษมสันตฯ 1,250.00   
 เงินเขาจากประเทศไทย 800.00   
 คาสงถุงเมล เช็ค # 743650122 336.40   
 คาดูแลระบบคอมพิวเตอร เช็ค # 2639650192 184.50   
 คาเชาบาน-นางสุณีฯ เช็ค # 2239650214 1,300.00 
 คาใชจายในการเขาประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก 68.97  8,235.57  

ยอดคงเหลือตามบัญชีสาํนักงาน   340,239.65 

หมายเหตุ (ดูจากยอดเงินฝากธนาคารในรายงานงบทดลอง) ยูโร 
1. เงินฝากธนาคาร – รายไดแผนดิน 5,136.94 
2.. เงินฝากธนาคาร – งบประมาณ  279,294.12  
3. เงินฝากธนาคาร –นอกงบประมาณ  55,808.59  
รวม  340,239.65  

 
3.4.2.6 รายงานกระทบยอด เปนการควบคุมการใชจายเงินใหตรงกับประเภท 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดินท่ีไดรับวา มีเงินสดรวมกับเงินฝากธนาคาร 
และลูกหนี้เงินยืม (ไมตัดงบ) ตองมียอดรวมเทากับรายงานบัญชีคุมเงินประเภทนั้นในระบบบัญชีฯ 
ผลตางของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดินคางนําสงคลังมียอดเปนศูนยเสมอ 
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ตารางท่ี 7  รายงานกระทบยอด ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 
รายงานการกระทบยอด ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 

รายการ  จํานวนเงิน (ยูโร)  
1. เงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2559     
  เงินสดงบประมาณ (เก็บยอดจากตารางท่ี 2 เงินสดรายไดแผนดิน)    1,072.85  
  บวก เงินฝากธนาคาร – งบประมาณ (เก็บยอดจากตารางท่ี 2)  279,294.12  
  หัก คาใชจายคางจายของป 58   600.00  
  รวมเงินงบประมาณคงเหลือ    279,766.97  
  ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีคุมงบประมาณ (เก็บยอดจากตารางท่ี 3)    279,766.97  
  ผลตาง    -  

2. เงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ 2559     
  เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (เก็บยอดจากตารางท่ี 2)    55,808.59  
  บวก ลูกหน้ีเงินยืม -นอกงบประมาณ (ไมตัดงบ) [เก็บยอดบัญชีคุมนอกระบบ ]  2,726.59  
  รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ    58,535.18  
  ยอดคงเหลือตามรายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ :-     
  รับจากประเทศไทยเปนคาธรรมเนียมกงสุล (เก็บยอดจากตารางท่ี 4)    1,720.16  
  รับจากประเทศไทยเปนเงินรับฝาก (เก็บยอดจากตารางท่ี 4)    48,951.50  
  รับเองเปนรับฝาก (เก็บยอดจากตารางท่ี 4)    7,863.52  
  รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ    58,535.18  
  ผลตาง    -  

3. เงินรายไดแผนดินคางนําสงคลัง ปงบประมาณ 2559     
  เงินสดรายไดแผนดิน    -  
  เงินฝากธนาคาร-รายไดแผนดิน (เก็บยอดจากตารางท่ี 2)    5,136.94  
  รวมรายไดแผนดินคางนําสง    5,136.94  
  ยอดคงเหลือตามรายงานรายไดแผนดิน     5,136.94  
  ผลตาง    -  

 
การตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีเปนสิ่งสําคัญ ผูบริหารสามารถตรวจ

พบความผิดปกติไดรวดเร็ว แกปญหาไดทันเวลา และนําขอมูลการเงินมาใชในการตัดสินใจวางแผนงาน 
ปรับแผนงาน ติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานโครงการๆ ปรับลดหรือเพ่ิมกิจกรรมงานโครงการ 
การปรับปรุงซอมแซม การจัดซื้อวัสดุท่ีจําเปนไวใชในราชการ การขอเก็บเงินไวใชเหลื่อมป เพ่ือใช
งบประมาณใหมีความคุมคา บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

รายงานการศึกษานี้ไดตั้งคําถามการศึกษาวา หนวยงานในตางประเทศควรมีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินอยางไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดผลเสียหายตอราชการและผูท่ีเก่ียวของ ผูเขียนจึงศึกษาและใชกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน
ของ COSO และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรอบแนวคิดตามระเบียบท่ีเก่ียวของ การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูแลว ปญหาอุปสรรค ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน เอกสาร
หลักฐานตางๆ มาวิเคราะหประมวลผลและนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งสามารถตอบโจทยคําถาม
การศึกษา สมมติฐานการศึกษา ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา และประโยชนท่ีไดรับจาก
การศึกษาดังกลาวขางตน  

หนวยงานในตางประเทศมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของ 
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูนั้น ยังใชเปนเครื่องมือ
การบริหารงานไดอยางเหมาะสมควบคุมในจุดท่ีสําคัญ โดยจัดระบบงานใหมีการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี 
และปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ยกเวนดานการบัญชีและงบเดือน ซึ่งไดเปลี่ยนระบบบัญชีจาก
เกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง ยังไมมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบภายในท่ีประพฤติมิชอบและเกิดผลเสียหายตอราชการ เกิดจากผูบริหารไมใหความสําคัญ
กับระบบการควบคุมภายใน ไมตรวจสอบบัญชีและงบเดือนกอนสงใหกระทรวงฯ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
ไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน จึงมีชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบไดงายข้ึน เม่ือเกิดผล
เสียหายตอราชการ ผูท่ีเก่ียวของตามตําแหนงหนาท่ีจึงมีสัดสวนความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมาย 
ผูเขียนจึงศึกษาวิธีการปองกันหรือลดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพ่ือใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงท่ี
เกิดผลเสียหายตอราชการและผูท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ บุคลากรของหนวยงานในตางประเทศสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับจากรายงานการศึกษาฉบับนี้ไปตอยอดในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน หรือ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในงานดานอ่ืนๆ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
ทันกาล เพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม โดยมีสรุปผลการศึกษา ดังนี ้
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4.1  สรุปผลการศึกษา 
กระทรวงฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหหนวยงานในตางประเทศตามกรอบ

แนวคิดท่ีเก่ียวของ ซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญและมีโอกาสเกิดผลเสียหายตอราชการ เชน การ
บริหารงบประมาณ งานโครงการ การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การจายเงิน การบัญชีและ งบเดือน 
งานกงสุล การบริหารทรัพยสิน ฯลฯ ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูนั้น ยังจัดการความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม ยกเวนดานการบัญชีและงบเดือน เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปน
เกณฑคงคาง จึงตองจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับระบบบัญชีท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้ 
ระบบการควบคุมภายในจะมีประสิทธิภาพเม่ือผูบริหารใหความสําคัญ สั่งการและติดตามผลให
บุคลากรดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดผลเสียหายตอ
ราชการและผูท่ีเก่ียวของ ตามตําแหนงหนาท่ี 

ในปจจุบันมิติงานดานการตางประเทศมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน แตหนวยงานใน
ตางประเทศมีอัตรากําลังบุคลากรคอนขางจํากัดและมีภารกิจเพ่ิมมากข้ึน เชน การรับคณะท่ีมาเยือน 
รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศฯ หรือดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรหลายโครงการติดตอกัน ทําให
คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงินและคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมิไดปฏิบัติหนาท่ี และ
คณะกรรมการฯ ไมเขาใจวิธีการตรวจสอบบัญชีและงบเดือน ผูบริหารไมตรวจสอบบัญชีและงบเดือน
กอนสงใหกระทรวงฯ จึงมีชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบโดยไมเจตนา และไมรูวาเม่ือเกิดผล
เสียหายตอราชการ ผูทีเก่ียวของตามตําแหนงหนาท่ีมีสัดสวนความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมาย 

ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานในตางประเทศสวนใหญไมมีความรูเรื่องบัญชี จึงไม
เขาใจหลักการบัญชี ไมรูวาบันทึกบัญชีแบบนี้จะเชื่อมโยงไปรายงานตางๆ อยางไร และจะบันทึกบัญชี
ดานเดบิต เครดิตอยางไร ผูเขียนตระหนักถึงปญหาเหลานี้มาโดยตลอด จึงไดจัดทําคูมืองานคลัง
สําหรับบัญชีเกณฑคงคาง เพ่ือใหเจาหนาท่ีคลังใชเปนแนวทางในการเขารับหนาท่ีการรับสงมอบงาน 
การปฏิบัติงานคลัง และวิธีบันทึกบัญชีท่ีจําเปนไวครบถวน พรอมท้ังสอดแทรกการควบคุมภายในไว
ในวิธีจัดทํารายงานการเงิน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเคยมีในระบบบัญชีเกณฑเงินสด เชน ไมแนบเอกสาร
การรับเงินรายไดแผนดิน ใบนําเงินฝากธนาคารมากับงบเดือน กลุมตรวจสอบภายใน ไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาบันทึกรับเงินรายไดแผนดินครบถวนหรือไม เงินรายไดแผนดินท่ีเก็บรักษาเปนเงินสดมี
อยูจริงตามยอดท่ีแสดงในงบเดือนหรือไม ระบบบัญชีเกณฑคงคางไดลดความเสี่ยงดังกลาว โดยให
แนบเอกสารการรับจายเงินทุกรายการมากับรายงานการเงินท่ีสงใหกระทรวงฯ จากการศึกษาขางตน 
สามารถวิเคราะหองคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินดังนี ้

1) สภาพแวดลอมการควบคุม เจาหนาท่ีคลังหลายคนไมจบการศึกษาดานบัญชี ทําหนาท่ี
รับจายเงิน และบันทึกบัญชีดวย 

2)  การประเมินความเสี่ยง บันทึกบัญชีรับเงินซ้ํา ไมบันทึกรับเงิน จายเงินซ้ํา บันทึกบัญชี 
ผิดหลักการบัญชี สรางหลักฐานใหสอดคลองกับการบันทึกบัญชี ซึ่งมีโอกาสเกิดระดับนอย แต
ผลกระทบท่ีเกิดความเสียหายมีระดับนอยถึงข้ันสูงมาก  

3)  กําหนดกิจกรรมการควบคุม เชน บันทึกบัญชีใหเปนปจจุบันตามคูมือบัญชี เรงรัดการ
ชดใชเงินยืมมิใหคางนาน สงรายงานการเงินตามกําหนดเวลา คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน
และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีคลังตามหนาท่ี มีข้ันตอนอนุมัติ
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ดําเนินการอนุมัติจายเงิน เก็บรักษาเงินสดไวสํารองจายไมสูงมาก ตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีกับ
เอกสารการรับจายเงิน สอบทานรายงานการเงินกอนสงกระทรวงฯ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับ
การควบคุมภายใน โดยกํากับดูแลใหบุคลากรดําเนินการตามการควบคุมภายในท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง
และปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4)  สารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเรื่องระบบการควบคุมภายใน 
ใหบุคลากรทุกคนเขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการควบคุม เพ่ือเสริมสรางใหมีระบบงาน
ท่ีดีปองกันผลเสียหายท่ีเกิดตอราชการและผูท่ีเก่ียวของ  

5)  การติดตามประเมินผล ผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีหนาท่ีกํากับดูแล ติดตาม
ประเมินผลวาบุคลากรไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวหรือไม การควบคุมภายในท่ี
มีอยูเพียงพอและเหมาะสมหรือไม หากมีความเสี่ยงใดเกิดข้ึนใหมตองปรับปรุงการควบคุมภายในให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางทันกาล  

ดังนั้น ผูบริหารควรจัดใหมีระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน 
เพ่ือใหมีการกํากับดูแลท่ีดี และใชวิธีการตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีและรายงานการเงินตามขอ 
3.4 เนื่องจากเปนข้ันตอนแรกในการบันทึกขอมูลการรับจายเงินเขาระบบบัญชีฯ เม่ือบันทึกขอมูล 
รับจายเงินถูกตอง รายงานการเงินจะมีความนาเชื่อถือดวย ในชั้นนี้ เพ่ือใหผูบริหารท่ีไมมีความรูเรื่อง
บัญชีลดความกังวล และชวยใหเขาใจวิธีตรวจสอบการบันทึกบัญชีไดรวดเร็วมากข้ึน จึงควร
ตรวจสอบเฉพาะจุดเสี่ยงท่ีมีสาระสําคัญ 2 ประเด็น24 คือ  

1) การรับเงินรายไดแผนดินและการนําเงินฝากธนาคาร เพื่อตรวจสอบวงจรของเงิน
รายไดแผนดินใหมีการรับและนําเงินฝากธนาคารครบถวน  

2) การจายเงิน เชน การจายคาใชจายตางๆ การจายเงินยืม ท่ีมีผลกระทบตอเงินสด
และเงินฝากธนาคาร ใบสําคัญการลงบัญชีท่ีเดบิตหรือเครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร มีการ
บันทึกบัญชีถูกตองหรือไม รับเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเพิ่มยอดดานเดบิต จายเงินสดหรือเงิน
ฝากธนาคารลดยอดดานเครดิต ยอดเงินท่ีบันทึกรายการ และเลือกตัดหมวดเงินในรายการบัญชี
ยอยตรงกับเอกสารการรับจายเงินหรือไม 

 สําหรับใบสําคัญการลงบัญชีเรื่องอ่ืน สอบทานยอดเงินท่ีบันทึกบัญชีวาตรงกับเอกสารท่ี
เก่ียวของ กรณีท่ีไมมีผลกระทบตอเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ควรใหความสําคัญในการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศมากข้ึน เพ่ือกระตุนใหบุคลากรในตางประเทศตระหนักถึง
ความสําคัญและเขามามีสวนรวม ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใหระบบงาน

                                                 
24

 การทําตัวอักษรหนาเพ่ือใหผูบริหารมุงเนนตรวจสอบการบันทึกบัญชีในจุดเสี่ยงท่ีมสีาระสําคญั ซึ่งเปนหวัใจของ
รายงานการศึกษาฉบับน้ี 
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ตางๆ มีการควบคุมกํากับดูแลท่ีดี ลดความเสี่ยงท่ีเกิดผลเสียหายตอราชการ และผูท่ีเก่ียวของตาม
ตําแหนงหนาท่ี และประหยัดคาใชจายในการสอบสวนหรือดําเนินคดีในกรณีท่ีมีผลเสียหายเกิดข้ึน  

2)  กระทรวงฯ ควรจัดการสอบคัดเลือกและบรรจุขาราชการสายสนับสนุนใน
ตําแหนงพนักงานธุรการท่ีจบการศึกษาดานบัญชีอยางตอเนื่อง เพ่ือไดคนท่ีมีความสามารถเหมาะสม
กับงานในหนาท่ี เนื่องจากเจาหนาท่ีคลังหลายคนไมไดจบการศึกษาดานบัญชี สงผลใหการบันทึก
บัญชีผิดพลาดไดงาย และมีความเสี่ยงท่ีอาจจะใชจายเงินเกินกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ  

3)  ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ควรกําชับใหบุคลากรของหนวยงานใน
ตางประเทศใหความรวมมือปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางให
ระบบงานตางๆ มีการควบคุมกํากับดูแลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
1)  ปรับปรุงคูมือการบริหารงานของหนวยงานในตางประเทศ เพ่ือจัดวางระบบ 

การควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินใหเหมาะสม เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบบัญชี
จากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง และแจงเวียนใหรับทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน และจัดอบรมให
ความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายใน 
อยางเขาใจและควบคุมความเสี่ยงไดจริง  

2)  ติดตามประเมินผลวาระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงาน
การเงินของหนวยงานในตางประเทศท่ีกําหนดไว บุคลากรสามารถปฏิบัติไดหรือไม มีปญหาอุปสรรค
ในเรื่องใด เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางเหมาะสม และลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี 
ยอมรับได เพ่ือใหรายงานการเงินมีขอมูลถูกตอง นาเชื่อถือ และนําไปใชตัดสินใจในการบริหาร
งบประมาณใหสนับสนุนการดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3)  จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรทุกระดับ โดยมีระยะเวลาการอบรมท่ีเหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหบุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สภาพแวดลอม การ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตาม
ประเมินผล โดยใหผู เขารับการอบรมฝกปฏิบัติจัดวางระบบการควบคุมภายในบนพ้ืนฐาน
องคประกอบดังกลาว และครอบคลุมการดําเนินงานของหนวยงานในตางประเทศครบทุกดาน มีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําความรูท่ีไดรับไปจัดวางระบบการควบคุมภายในไปปรับปรุงกิจกรรม
การควบคุมภายในใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางทันกาล  

4)  เ พ่ิมระยะเวลาการอบรมใหความรู กับบุคลากรท่ีจะไปประจําการใน
ตางประเทศไดเรียนรูและฝกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินอยางเพียงพอ โดยฝก
ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของหนวยงานท่ีไปประจําการ และยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีเกิด
ปญหาจริงวามีวิธีการประพฤติมิชอบอยางไร และมีแนวทางปองกันอยางไร เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรู
และเขาใจถึงจุดออนท่ีมีความเสี่ยงและวิธีการควบคุม เนื่องจากเปนระบบงานท่ีมีความเสี่ยงและสงผล
เสียหายตอราชการ หากไมมีการควบคุมกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
ผังบัญชีในระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ 

 

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญช ี

1. สินทรัพย 1000000000 

1.1 สินทรัพยหมุนเวียน 1100000000 
1.1.1 เงินสด 1111000000 
1.1.2 เงินฝากธนาคาร - รายไดแผนดิน 1112110000 

1.1.3 เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ 1112120000 

1.1.4 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 1112130000 

1.1.2 ลูกหน้ี 1120000000 

1.1.2.1 ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ 1121000000 

1.1.2.2 ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ 1122000000 

1.1.3 วัสดุคงเหลือ 1130000000 
1.1.4 คาใชจายจายลวงหนา 1140000000 

1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน 1200000000 

1.2.1 อาคารและสิ่งปลูกสราง 1210000000 

1.2.2 คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสราง 1220000000 

1.2.3 ครุภัณฑและอุปกรณ 1230000000 

1.2.4 คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑและอุปกรณ 1240000000 

1.2.6 งานระหวางกอสราง 1260000000 

1.2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1270000000 
2. หน้ีสิน 2000000000 

2.1 หน้ีสินหมุนเวียน 2100000000 

2.1.1 เจาหนี้ 2110000000 

2.1.2 คาใชจายคางจาย 2120000000 

2.1.3 เงินรับฝาก 2130000000 

2.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2140000000 

2.2 หน้ีสินไมหมุนเวียน 2200000000 

2.2.1 รายไดรอการรับรู 2210000000 
2.2.2 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 2220000000 
3. สวนทุน 3000000000 

3.1 ทุน 3100000000 

3.2 รายไดสูง (ต่าํ) กวาคาใชจายสะสม 3200000000 
3.3 รายไดสูง (ต่าํ) กวาคาใชจาย 3300000000 



56 

 

 

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญช ี

4. รายได 4000000000 

4.1 รายไดรับจากหนวยงานตนสังกัด 4100000000 

4.1.1 รายไดจากเงินงบประมาณ 4110000000 

4.1.2 รายไดจากเงินนอกงบประมาณ 4120000000 

4.2 รายไดแผนดิน 4200000000 

4.2.1 รายไดแผนดินดานการกงสุล 4210000000 

4.2.2 รายไดแผนดินอ่ืน 4220000000 

4.3 รายไดเงินนอกงบประมาณที่จัดเก็บไดเอง 4300000000 

4.3.1 รายไดจากการรับบริจาค 4310000000 

5. คาใชจาย 5000000000 

5.1 คาใชจายจากการดําเนินงาน 5100000000 

5.1.1 คาใชจายดานบุคลากร 5110000000 

5.1.1.1 เงิน พขต. 5111000000 

5.1.1.2 เงิน พคท. 5112000000 

5.1.1.3 คาจางชั่วคราว 5113000000 

5.1.1.4 คาใชจายดานบุคลากรอ่ืน 5114000000 

5.1.2 คาใชจายในการดําเนินงาน 5120000000 

5.1.2.1 คาสาธารณูปโภค 5121000000 

5.1.2.1.1 คาไฟฟาและแกสทาํความอบอุน 5121100000 

5.1.2.1.2 คาน้ําประปา 5121200000 

5.1.2.1.3 คาโทรศัพท 5121300000 

5.1.2.1.4 คาไปรษณีย ถุงเมล และอ่ืนๆ  5121400000 

5.1.2.2 คาตอบแทน 5122000000 

5.1.2.2.1 คาเชาบาน 5122100000 

5.1.2.2.2 คาลวงเวลา 5122200000 

5.1.2.2.3 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 5122300000 

5.1.2.2.4 คารักษาพยาบาล 5122400000 

5.1.2.2.5 เงินรางวัล/คาตอบแทนประเพณีทองถ่ิน 5122500000 

5.1.2.2.6 เงินพิเศษลูกจางในตางประเทศ 5122600000 
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ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญช ี

5. คาใชจาย 5000000000 

5.1.2.3 คาใชสอย 5123000000 

5.1.2.3.1 คาเชาสาํนักงาน 5123100000 

5.1.2.3.2 คาเชาทําเนียบ 5123200000 

5.1.2.3.3 คาเชาทรัพยสนิ 5123300000 

5.1.2.3.4 คาซอมแซมบํารุงรักษา 5123400000 

5.1.2.3.5 คาประกันภัย 5123500000 

5.1.2.3.6 คาเลี้ยงรับรองและพธิีการ 5123600000 

5.1.2.3.7 คาจางเหมาบริการและอ่ืนๆ  5123700000 

5.1.2.3.8 เงินประกันสงัคม 5123800000 

5.1.2.4 คาวัสดุ 5124000000 

5.1.2.4.1 คาวัสดุสาํนักงาน 5124100000 

5.1.2.4.2 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5124200000 

5.1.2.4.3 คาวัสดุงานบานงานครัวและอ่ืนๆ  5124300000 

5.1.2.4.4 คาวัสดุวารสารและตาํรา 5124400000 

5.1.3 คาใชจายเงินอุดหนนุ 5130000000 

5.1.4 คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ 5140000000 

5.1.5 คาเสื่อมราคา 5150000000 

5.1.5.1 คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑและอุปกรณ 5151000000 

5.1.5.2 คาเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสราง 5152000000 

5.1.6 คาใชจายอ่ืน 5160000000 

5.2 เงินสงกลับหนวยงานตนสงักัด 5200000000 

5.2.1 รายไดแผนดินนําสงคลัง 5210000000 
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ภาคผนวก ข 
รายการบัญชียอยในระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ 

 

ชื่อบัญชียอย รหัสบัญชียอย 

เงินงบประมาณ   

- งบลงทุน 11000000 

- คาครุภัณฑและอุปกรณ 11010000 

- คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง 11020000 

- อ่ืนๆ  11030000 

- งบบุคลากร 12000000 

- พขต. 12010000 

- พคท. 12020000 

- คาจางชั่วคราว 12030000 

- คาใชจายดานบุคลากรอ่ืน 12040000 

- งบดําเนินงาน 13000000 

- คาตอบแทน 13010000 

- คาเชาบาน 13010100 

- คาลวงเวลา 13010200 

- คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 13010300 

- คารักษาพยาบาล 13010400 

- เงินรางวัลประเพณีทองถ่ินหรือเงินคาตอบแทนวนัหยุดพักผอนประจาํป 13010500 

- เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางในตางประเทศ 13010600 

- อ่ืนๆ  13010700 

- คาใชสอย 13020000 

- คาเชาสาํนักงาน 13020100 

- คาเชาทาํเนียบ 13020200 

- คาเชาทรัพยสิน 13020300 

- คาซอมแซมบํารุงรักษา 13020400 

- คาประกันภัย 13020500 

- คาเลี้ยงรับรองและพิธีการ 13020600 

- คาจางเหมาบริการและอ่ืนๆ  13020700 

- เงินประกันสังคม 13020800 

- อ่ืนๆ  13020900 
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ชื่อบัญชียอย รหัสบัญชียอย 

- คาวัสดุ 13030000 

- คาวัสดุสาํนักงาน 13030100 

- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13030200 

- คาวัสดุงานบานงานครัวและอ่ืนๆ  13030300 

- คาวัสดุวารสารและตํารา 13030400 

- อ่ืนๆ  13030500 

- คาสาธารณูปโภค 13040000 

- คาไฟฟาและแกสทาํความอบอุน 13040100 

- คาน้ําประปา 13040200 

- คาโทรศัพท 13040300 

- คาไปรษณยี ถุงเมล และอ่ืนๆ  13040400 

- อ่ืนๆ  13040500 

- งบกลาง 14000000 

- สวัสดิการ 14010000 

- อ่ืนๆ  14020000 

- งบอุดหนุน 15000000 

- สําหรับจายตามโครงการ (ทั่วไป) 15010000 

- สําหรับจายในลกัษณะงบปกติ (เฉพาะกจิ) 15020000 

- สําหรับจายลักษณะงบบุคลากร 15020100 

- สําหรับจายลักษณะงบดาํเนินงาน 15020200 

- สําหรับจายลักษณะงบลงทุน 15020300 

- สําหรับจายลักษณะงบกลาง 15020400 

- งบรายจายอ่ืน 16000000 

- คาใชจายในการดําเนนิภารกิจเรงดวนฯ 16255901 
- คาใชจายในการคุมครองดูแลคนไทย/เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนไทยใน
ตางประเทศ 16255902 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 16255903 

- คาใชจายในการดําเนนิงานสนัถวไมตรี 16255904 

- คาใชจายในการใหความชวยเหลือดานอาหารแกมิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัต ิ 16255905 

- คาใชจายในการดําเนนิภารกิจยุทธศาสตรไทยตอโลกมสุลิม 16255906 

- คาใชจายในการดําเนนิภารกิจทีมประเทศไทย 16255907 
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ชื่อบัญชียอย 
รหัสบัญชี

ยอย 

- คาใชจายในการดําเนินการรักษาพัฒนาและสงเสรมิผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย 16255908 

- โครงการเฉลิมฉลองความสัมพนัธกับประเทศตางๆ  16255909 

- อ่ืนๆ  16255910 

- คาใชจายในการสงเสริมความสัมพันธและขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 16255911 

- โครงการจดัทําบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับผูมสีัญชาตไิทยท่ีอาศัยอยูในตางประเทศ 16255912 

- คาใชจายในการเสริมสรางนโยบายครัวไทยสูครัวโลกในตางประเทศ 16255913 

- คาใชจายในการเสริมสรางความเชื่อมั่นตอประเทศไทย 16255914 

- คาใชจายดาํเนนิภารกิจสงเสริมสินคาและธุรกิจฮาลาลในตางประเทศ 16255915 

- คาใชจายสงเสริมศักยภาพการแขงขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ 16255916 

- คาใชจายในการปกปองและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย 16255917 

- โครงการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 16255918 

เงินนอกงบประมาณ   

- คาใชจายในการดําเนินงานกงสุล 21000000 

- คาจางเหมาบริการ 21010000 

- คาครุภัณฑและอุปกรณ 21020000 

- คาปรับปรุงซอมแซม 21030000 

- โครงการกงสุลสัญจร 21040000 

- อ่ืนๆ  21050000 

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง 21060000 

- คาใชจายเดนิทางไปราชการ 21070000 

- คาเรียนภาษาทองถ่ิน 21080000 

- รับเองเปนรายได 22000000 

- รายไดจากการรับบริจาค 22010000 

- รายไดเงินนอกงบประมาณอ่ืน 22020000 

- รับจาก ปท. เปนเงินรับฝาก 23000000 

- เงินชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ 23010000 

- คาใชจายนักเรียนทุนของสาํนกังาน ก.พ. 23020000 

- คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดาํเนินฯ 23030000 

- คาใชจายของสาํนักงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 23040000 

- เงินประกันสัญญา 23050000 
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ชื่อบัญชียอย รหัสบัญชียอย 

- อ่ืนๆ  23060000 

- คาใชจายในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 23070000 

- คาใชจายในการเดินทางมา/กลับประจําการ และยายถ่ินที่อยู 23080000 

- คาใชจายนักเรียนทุน 1 อําเภอ 1 ทุน 23090000 

- คาใชจายในการดูแลนักเรียนทุน 23100000 

- คาใชจายนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 23110000 

- คาใชจายในการประชุม ออท. / กสญ. ทั่วโลก 23120000 

- คาใชจายในการประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลก 23130000 

- คาใชจายในการรับคณะนายกรัฐมนตรีฯ 23140000 

- รับเองเปนเงินรับฝาก 24000000 

- อ่ืนๆ  24010000 

เงินรายไดแผนดิน   

- รายไดแผนดินดานการกงสุล 31000000 

- รายไดคาหนงัสือเดินทาง 31010000 

- รายไดคาตรวจลงตรา 31020000 

- รายไดคานิติกรณ 31030000 

- อ่ืนๆ  31040000 

- รายไดแผนดินอ่ืน 32000000 

- คาปรับ 32010000 

- เบ็ดเตล็ด 32020000 

- เงินเหลือจายปเกา 32030000 

- อ่ืนๆ  32040000 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ–สกุล นางอัญญาพร  เลิศพงศาภรณ 
 
ประวัติการศึกษา – บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 – ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ 
  ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 – ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ 
  ของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
  รวมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2535 พนักงานตรวจเงินแผนดิน 3  
 กองตรวจเงินพลเรือนท่ี 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. 2536 นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 3 
 กองตรวจเงินพลเรือนท่ี 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. 2537 นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 4 
 กองตรวจเงินพลเรือนท่ี 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. 2539 นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 5 
 กองตรวจเงนิพลเรือนท่ี 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 5  
 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2543 เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 6 ว. 
 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2545 เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 7 ว. 
 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2550 เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 8 ว. 
 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2551-ปจจุบัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
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ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
  
เกียรติประวัติ ขาราชการพลเรือนดีเดน ของกระทรวงการตางประเทศ 
 ประจําป พ.ศ. 2546 
 




