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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึ กษานี้ มีวั ตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานใน
ตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ใหมีการควบคุมกํากับดูแลที่ดี ลดความเสี่ยงที่จะเกิดผล
เสี ย หาย ต อ ราชการและผู ที่เ กี่ ย วข อ ง และสนั บ สนุ น ใหก ารดํา เนิน ภารกิ จ บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต าม
เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเขียนจึงศึกษากรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ
COSO การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน กรอบแนวคิดตามระเบียบที่เกี่ยวของ การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีอยูแลว
ปญหาอุปสรรค ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน เอกสารหลักฐานตางๆ และการมีสวนรวมเปน
กรรมการที่เกี่ยวของกับการประพฤติมิชอบ จึงนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามาวิเคราะหประมวลผล
และนํ า เสนอผลการศึ ก ษา ซึ่ ง สามารถตอบโจทย คํ า ถามการศึ ก ษา สมมติ ฐ านการศึ ก ษาบรรลุ
วัตถุประสงคของการศึกษา และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
ผลการศึกษามีดังนี้
1) หนวยงานในต างประเทศมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด ที่
เกี่ยวของ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ซึ่ง ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูนั้นยังใช
เป น เครื่ องมื อการบริ ห ารงานได อยางเหมาะสม ควบคุมในจุดที่สําคัญ โดยจัดระบบงานใหมีการ
ควบคุ มกํ ากั บดู แลที่ดี ติ ด ตามประเมินผลการดําเนิน งาน และปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ยกเวนดานการบัญชีและงบเดือน มีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคางและยังไม
มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
2) ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายในที่เปนการประพฤติมิชอบและเกิดผลเสียหายตอ
ราชการ เกิ ด จากผู บ ริ ห ารไม ใ ห ความสํ าคั ญกับ ระบบการควบคุ มภายใน ไมตรวจสอบบัญชี และ
งบเดือนกอนสงใหกระทรวงฯ ผูที่มีสวนเกี่ยวของไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน จึงมีชองทาง
ใหเกิดการประพฤติมิชอบไดงายขึ้น เมื่อเกิดผลเสียหายตอราชการ ผูที่เกี่ยวของตามตําแหนงหนาที่มี
สัดสวนความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมาย
3) เสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุ มภายในดา นการบัญชีแ ละรายงาน
การเงิน โดยบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบันตามคูมือบัญชี เรงรัดการชดใชเงินยืมมิใหคางนาน สงรายงาน
การเงินตามกําหนดเวลา คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงินและคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
สอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลังตามหนาที่ มีขั้นตอนอนุมัติดําเนินการ อนุมัติจายเงิน เก็บ
รักษาเงินสดไวสํารองจายไมสูงมาก ตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีกับเอกสารการรับจายเงิน และ
เรียนรูวิธีการตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชี การอานขอมูลรายงานการเงินของระบบบัญชีเกณฑคงคาง
และมุงเนนใหตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ 2 ประเด็น คือ
(1) การรับเงินรายไดแผนดินและการนําเงิ นฝากธนาคาร เพื่อตรวจสอบวงจรของ
เงินรายไดแผนดินใหมีการรับและนําเงินฝากธนาคารครบถวน
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(2) การจายเงิน เชน การจายคาใชจายตางๆ การจายเงินยืม ที่มีผลกระทบตอเงินสด
และเงินฝากธนาคาร ยอดเงินที่บันทึกรายการ และเลือกตัดหมวดเงินในรายการบัญชียอยตรงกับ
เอกสารการรับจายเงิน
สําหรับขอเสนอแนะจากการศึกษามีดังนี้
1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ผูบริห ารระดับสูงของกระทรวงฯ ควรใหความสําคัญกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศมากขึ้น เพื่อกระตุนใหบุคลากรในตางประเทศตระหนักถึง
ความสําคัญและเขามามีสวนรวมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
(2) ดําเนินนโยบายสอบคัดเลือกและบรรจุขาราชการสายสนับสนุนตําแหนงพนักงาน
ธุรการที่จบการศึกษาดานบัญชีอยางตอเนื่อง เพื่อใชคนที่ มีความสามารถเหมาะสมกับงานในหนาที่
ชวยลดความเสี่ยงการบันทึกบัญชีผิดพลาด
(3) ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ควรกําชับใหบุคลากรของหนวยงานในตางประเทศให
ความรวมมือปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหระบบงานตางๆ มีการ
ควบคุมกํากับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2) ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(1) ปรับปรุงคูมือการบริหารงาน เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชี
และรายงานการเงิ นใหเ หมาะสม และแจงเวียนใหรับทราบและถือปฏิบัติทั่ว กัน และจัดอบรมให
ความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายในอยาง
เขาใจและควบคุมความเสี่ยงไดจริง
(2) ติดตามประเมินผลวาระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน
ที่กําหนดไว บุคลากรสามารถปฏิบัติไดหรือไม มีปญหาอุปสรรคใด เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
และลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพื่อใหรายงานการเงินมีขอมูลถูกตอง นาเชื่อถือ และ
นําไปใชตัดสินใจในการบริหารงบประมาณใหสนับสนุนการดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู ทักษะในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหบุคลากรมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําความรูที่ไดรับไปจัดวางระบบการควบคุมภายใน หรือปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางทันกาล
(4) เพิ่มระยะเวลาการอบรมใหความรูกับบุคลากรที่ไปประจําการในตางประเทศได
เรี ย นรู และฝ กปฏิบั ติ วิ ธีการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ของหนว ยงานที่ประจําการ และ
ยกตัวอยางที่เกิดปญหาจริง เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูจุดออนที่มีความเสี่ยงและวิธีการควบคุมกํากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ กษาเรื่ อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการ
บริหารงานของหนวยงานในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ผูเขียนเห็นวา มีความสําคัญ
เนื่องจากหนวยงานในตางประเทศ มีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง จึง
ศึกษาวาหนวยงานในตางประเทศควรมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงาน
การเงินอยางไร เพื่อใหทราบวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจ
ของหนวยงานในตางประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายตอราชการและ ผูที่เกี่ยวของ
ผู เ ขี ย นหวั ง ว า รายงานการศึ กษาฉบับ นี้จ ะเป น ประโยชน ตอ ผูบ ริห ารและบุ คลากรของ
หนวยงานในตางประเทศ สามารถนําความรูเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในไปใชเปน
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงาน โดยปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในให ต อบสนองต อ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ ย นแปลงไป อย างทั น กาล มี การควบคุม กํ ากับ ดูแ ล ตรวจสอบ ติด ตามและประเมิน ผลการ
ดําเนิน งานอย างต อเนื่ อง เพื่อลดความเสี่ยงที่จ ะเกิดผลเสีย หายตอราชการและผูที่เกี่ยวของตาม
ตําแหนงหนาที่ หรือการดําเนินภารกิจไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
รายงานการศึกษาฉบับนี้ไดรับคําแนะนําอันมีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํา
รายงานการศึกษาใหมีความครบถวนและสมบูรณ จึงขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทั้ง
3 ทาน ไดแก เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา ตั้งสีฟา ดร. ธีวินท
สุพุทธิกุล มา ณ โอกาสนี้
สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ ที่ให
โอกาสผู เ ขี ย นเข า ร ว มการอบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต รุ น ที่ 8 ประจํ า ป 2559 และ
ขอขอบพระคุ ณ ผู อํา นวยการสถาบัน การต า งประเทศเทวะวงศว โรปการ และเจ าหนา ที่ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของทุกทานที่ไดทุมเทการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนี้ รวมทั้งทุมเทเวลาและเอาใจใสดูแลผูเขารับ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลงอยา งตอเนื่องและรวดเร็ว ทั้งในดานความ
มั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม สงผล
ให การแข งขั นระหว างประเทศทวีความรุน แรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ดั งกล าวอย างรวดเร็ ว และทั น เหตุ การณ กระทรวงการตางประเทศซึ่งเปน หนว ยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดานการตางประเทศ จึงตองขยายกรอบความรวมมือระหวางประเทศในทุกมิติ
โดยมีหนวยงานในตางประเทศ คือ สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย และสถานกงสุลใหญ ถือวา
เปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดานการตางประเทศและยุทธศาสตรของกระทรวงฯ ให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและตามนโยบายของรัฐบาล หนวยงานในตางประเทศเหลานี้จึงตอง
ปรั บ การบริ ห ารงานให ส อดรั บ กั บ มิ ติ ด านการต างประเทศที่ มี ความหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น อาทิ
การส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ การส ง เสริ ม บทบาทของไทยในประชาคมอาเซี ย น
การผลักดันบทบาทของไทยใหเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก การยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันและ ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางภาพลักษณความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอไทย
การสงเสริ มการมีสว นร วมของทุกภาคสวน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน
หนวยงานในตางประเทศ จึงตองบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด คือ บุคลากร งบประมาณ
อุปกรณ ใหดําเนินภารกิจอยางเปนระบบ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหควบคุม กํากับดูแล
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดกําหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อใหทุกสวนราชการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยกระทรวงฯ ไดดําเนินการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามกรอบที่ สตง. กําหนดเฉพาะหนวยงานสวนกลาง ซึ่งจัดทํารายงานการประเมินผล
และ การปรั บ ปรุ งการควบคุ มภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน เปน ประจํา ทุกสิ้ น
ปงบประมาณ โดยไมรวมการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ เนื่องจากยังไมปรับปรุงการ
ควบคุมภายในใหตอบสนองกับสภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบุคลากรสวนใหญไมมี

2
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน
ทําใหมีความเสี่ยงการรายงานการเงิน1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ และในปจจุบันระบบบัญชีของหนวยงานในตางประเทศ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากงบเดือน2 เปนรายงานการเงิน หากผูบริหารขาดความเขาใจในเรื่องบัญชีและรายงานการเงินแลว
มีความเสี่ยงที่สําคัญอาจเกิดผลเสียหายตอราชการ ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของตามตําแหนงหนาที่มี
สั ด ส ว นความรั บ ผิ ด ชอบในผลเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539
กระทรวงการตางประเทศ ไดจัดทําคูมือการบริหารงาน คูมืองานคลัง และ Checklist การ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการวางระบบการควบคุมภายในแทรกอยูในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และได
แจงเวียนใหหนวยงานในตางประเทศถือ ปฏิบัติเมื่อเดือนมิถุนายน 25513 อยางไรก็ดี หนวยงานใน
ตางประเทศบางแหงยังขาดการกํากับดูแลที่ดีทั้งในดานการเงิน การบัญชีและงบเดือน งานกงสุล จน
เกิ ด ผลเสี ย หายต อ ราชการ ผู บ ริ ห ารและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งตามตํ า แหน ง หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ งชดใช
คาเสียหายตามสัดสวนความรับผิดทางละเมิดที่กฎหมายกําหนด
ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูที่เกี่ยวของ
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี และเพื่อใหหนว ยงานในตางประเทศสามารถดําเนินการตาม
คูมือการบริหารงานที่ไดแจงเวียนไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
ให มี ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ผลเสี ย หายต อ ราชการและผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
และสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1

รายงานการเงิน หมายถึง รายงานสรุปการรับ-จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนรายงานการเงิน
ประจําเดือน และประจําปงบประมาณ ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง (กรมบัญชีกลาง, 2550: 7-2)
2
งบเดือน หมายถึง รายงานสรุปการรับ-จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนประจําเดือน ตามระบบ
บัญชีเกณฑเงินสด (กรมบัญชีกลาง, 2510: 12) งบเดือนมีความแตกตางจากรายงานการเงิน เนื่องจากหลักบัญชี
เกณฑเงินสดใชหลักบัญชีเดี่ยว จะบันทึกบัญชีรับ-จายเงิน เมื่อมีการรับ-จายเงินเกิดขึ้นจริง แตหลักบัญชีเกณฑคง
คาง ใชหลักบัญชีคู เกณฑสิทธิที่เกิดขึ้น บันทึกบัญชีทันที ตัวอยางเชน การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ เมื่อรานคาสงครุภัณฑ
หนวยงานฯ ทํารายงานการตรวจรับเสนอใหผมู ีอํานาจอนุมัตจิ ายเงิน เกณฑเงินสดยังไมบันทึกบัญชีจายเงิน
เนื่องจากยังไมไดจายเงินจริง แตเกณฑคงคาง บันทึกบัญชีรับรูเ ปนครุภณ
ั ฑและอุปกรณ คูกับบัญชีเจาหนี้ เมื่อมีการ
ตรวจรับครุภณ
ั ฑเสร็จสิ้นแลว แมยังมิไดจา ยเงินใหรานคา ทั้งนี้ รูปแบบรายงานการเงินจะเหมือนงบการเงินของ
ภาคเอกชนทั่วไป
3
กระทรวงการตางประเทศ, “คูม ือการบริหารงาน คูมืองานคลัง และ Checklist การบริหารความเสี่ยง,” โทรเลข
0200.1/ ว.394/2551 (27 มิถุนายน 2551).
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1.3 คําถามการศึกษา
หน ว ยงานในต างประเทศ ควรมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและ
รายงานการเงิน อย างไร เพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพการบริหารงานใหผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดความเสี่ยง ที่จะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูที่เกี่ยวของ
1.4 สมมติฐานการศึกษา
การจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินตามกรอบแนวคิด
การควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งไดนําการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
COSO มาปรับใช จะสามารถเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานใน
ตางประเทศใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดผลเสียหายตอราชการและผูที่เกี่ยวของ
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มุงศึกษา วิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในดาน
การบัญชีและรายงานการเงินของหนวยงานในตางประเทศ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
จากเกณฑเงินสดเปนระบบบัญชีเกณฑคงคาง โดยใชกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO การ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ นดิ น และกรอบแนวคิด ตามระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบ การ
ควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการดําเนินการศึกษา ใชวิธีรวบรวมขอมูลศึกษาวิเคราะห และประเมินผลจากเอกสาร
หลักฐานจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน การสังเกต และประสบการณในการปฏิบัติงานของ
ผูเขียนที่มีหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของกระทรวงฯ เปนเวลา 20 ป และจากการเปนกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริ ง กรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดและแพง และกรรมการสอบวินัยอยาง
รายแรงตามคําสั่งของกระทรวงฯ
ระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษา เป น รายงานการศึ ก ษาเชิ ง บรรยาย โดยใช ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากรายงาน เอกสารหลักฐานตางๆ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ การ
สังเกต และประสบการณ เพื่อใหทราบวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และเสนอแนะแนว
ทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของหนวยงานในตางประเทศ
1.6 ประโยชนของการศึกษา
ผูเขียนรายงานการศึกษาคาดหวังวา
1.6.1 หนวยงานในตางประเทศ มีแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการ
บัญชีและรายงานการเงิ น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูที่เกี่ยวของตาม
ตําแหน งหนาที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน เปนประโยชนในการควบคุมกํากับดูแลที่ดี
สนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.6.2 บุ คลากรของหนว ยงานในตางประเทศ สามารถนํา ความรู ที่ไ ดรั บจากรายงาน
การศึกษาฉบับนี้ ไปปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ
การเปลี่ยนนโยบายบริหาร วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และพัฒนาการดานเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอ การ
ดําเนิ นงาน เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงดังกลาว การควบคุมภายในที่เคยใชไดผลดีอาจกลายเปน การ
ควบคุ ม ภายในที่ ห ย อ นประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ต อ งปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให
ตอบสนองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.7 นิยามศัพท
รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีนิยามศัพทที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.7.1 หนวยงานในตางประเทศ หมายถึง หนวยงานสังกัดกระทรวงการตางประเทศที่มี
สถานที่ตั้งอยูในตางประเทศ เชน สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย และสถานกงสุลใหญ
1.7.2 ระบบการควบคุมภายใน4 หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย
ของผูบริหาร การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกันและการตรวจพบการทุจริตและขอผิดพลาด
ความถูกตองและความครบถวนของการบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงานการเงินที่เชื่อถือไดอยาง
ทันเวลา
1.7.3 ความเสี่ยง5 หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่มีความไมแนน อน ซึ่งอาจจะ
เกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลทํ าให เ กิ ด ความผิ ดพลาด ความเสียหาย การรั่ว ไหล ความสูญเปลา ไมส ามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวได
1.7.4 งบเดื อ น 6 หมายถึ ง หมายถึ ง รายงานสรุ ป การรั บ -จ า ยเงิ น ของหน ว ยงานใน
ตางประเทศ เปนประจําเดือนตามระบบบัญชีเกณฑเงินสด ประกอบดวย บัญชีรายรับ-รายจาย (แบบ 6)
งบเทียบยอดเงิน ฝากธนาคาร (แบบ 7) รายงานเงิน รายไดแผนดิน (แบบ 8) รายงานรายจายเงิน
งบประมาณ (แบบ 9) รายงานเงินยืมคางชําระ (แบบ 10) บัญชีคุมงบประมาณ รายงานรายละเอียด
เงินคงเหลือ
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คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ ไดใหคาํ นิยามของระบบการควบคุม
ภายในไวในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 400 เรื่อง การประเมินความเสีย่ งในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน
(จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2548: 2-3)
5
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุม
ภายใน, 2551.
6
กรมบัญชีกลาง, คูมือระบบบัญชีและแบบงบเดือนของสวนราชการในตางประเทศ, 2510.
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1.7.5 รายงานการเงิ น 7 หมายถึ ง รายงานสรุ ป การรั บ -จ า ยเงิ น ของหน ว ยงานใน
ตางประเทศ จัดทําเปนรายงานการเงินประจําเดือน และรายงานการเงินประจําปงบประมาณตาม
ระบบบัญชีเกณฑคงคาง ดังนี้
1) รายงานประจํ า เดื อ น ประกอบด ว ย รายงานงบทดลอง รายงานบั ญ ชี คุ ม
งบประมาณ รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน รายงานเงินรายได
แผนดิน (แบบ 8) รายงานการกระทบยอด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีคุมงบประมาณ บัญชี
คุมเงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝาก และบัญชีเงินยืม
2) รายงานประจําป ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย
และรายงานประจํ า เดื อ น สํ า หรั บ การจั ด ส ง รายงานการเงิ น เดื อ นกั น ยายนให กั บ กระทรวง
การตางประเทศ
ทั้ งนี้ กรมบั ญชี ก ลางไดมีการยกเลิกคู มือระบบบัญชีและและแบบงบเดือนของ
สวนราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2510 (เกณฑเงินสด) และใหใชคูมือและแนวปฏิบัติดานการเงินการ
บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ พ.ศ. 2550 (เกณฑคงคาง) โดยใหกระทรวงฯ เริ่มใช
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนไป และกระทรวงฯ เริ่มใหหนวยงานในตางประเทศ ใชระบบ
บัญชีเกณฑคงคาง เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน
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กรมบัญชีกลาง, คูมือแนวปฏิบัตดิ านการเงินและบัญชี สําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ, 2550.; กระทรวง
การตางประเทศ, “แนวทางการจัดทํารายงานการเงินระบบบัญชี 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
รายงานที่เรียกวา COSO Internal Control Integrated Framework กําหนดความหมายและกรอบ
โครงสรางของการควบคุมภายใน รวมทั้งเสนอใหผูบริหารรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เปนหนึ่งแนวคิดที่ไดรับการยอมรับและมีการนําไปประยุกตใช
ในระดับสากล รวมถึงประเทศไทยดวย
COSO ใหความหมายของการควบคุมภายในวา “กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูก
กําหนด โดยคณะกรรมการบริหารและพนักงานขององคกร เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
วาวิธีการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม ” และระบบการ
ควบคุมภายในเปนนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นในองคการ เพื่อใหความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวากิจการจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
2.1.1.1 วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน มี 3 ดาน ดังนี้
1) ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ า เนิ น งาน
(Effectiveness and Efficiency of Operations)
2) ความเชื่อถือไดของรายงานการเงิน (Reliability of Financial
Reporting)
3) การปฏิบั ติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with
Applicable Laws and Regulations)
8

จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน (กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), หนา 2-3.
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ภาพที่ 1 วัตถุประสงคและองคประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
2.1.1.2 องคประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 ดาน ซึ่งมี
ความสัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน และมีความเชื่อมโยงกับการบริหาร
ดังนี้
1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control
Control Environment)
สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ
ง เชน นโยบาย วิธีการ
และวิธีปฏิบัติงาน ที่แสดงใหเห็นถึงทัศนคติของบุคลากรที่มีตอการควบคุมภายใน ตัวอยางมีดังนี้
(1) ความซื่อสัตยและจริยธรรม (Integrity
Integrity and Ethical Values)
ผูบริหารควรทําตนเปนตัวอยาง โดยกําหนดนโยบาย ขอบังคับ และการปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอ
(2) ความรูความสามารถของบุคลากร ตองกําหนดระดั
ห
บความรู
ทักษะและประสบการณที่ตองการอยางชัดเจน และเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
ระดับงาน
(3) การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเปนบุคคลสําคัญในการวางนโยบายและสงเสริมบรรยากาศ
ของการควบคุม
(4) ปรั ชญาและรู
ช ญาและรูปแบบการทํางานของผูบริห าร ผูบริห ารเปน ผู
กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและระบบการทํางาน มาตรการและวิธีการปฏิบัติจึงแตกตางกัน
ไปตามแนวคิดและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
(5) โครงสรางการจัดองคกรตองเหมาะสมกับลักษณะและขนาด
ขององคกร และกําหนดไวอยางชัดเจน
(6) การมอบหมายอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย า ง
เหมาะสมและชัดเจน
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(7) นโยบายและการจั ด การด า นบุ ค ลากร เกี่ ย วกั บ การสรรหา
พัฒนา ประเมินผลงาน คาตอบแทน สวัสดิการ และการประกันความเสี ยหายของบุคลากรทุกระดับ
อยางเหมาะสม เพราะคนมีผลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคกร
COSO ถือวา จิตสํานึกและคุณภาพของคนในองคกรกอใหเกิ ด
บรรยากาศหรือสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เปนการประเมินเพื่อใหทราบวาองคกรมีความเสี่ยงในขั้นตอนใดของ
งานมีโอกาสที่จะเกิดมากหรือนอย เพื่อนํามาพิจารณาวาควรบริหารจัดการความเสี่ยงอยางใด เพื่อให
เกิ ด ความมั่ น ใจอย างสมเหตุ ส มผลวา ลดความเสี่ ยงอยูใ นระดั บที่ ยอมรับ ได ไมเ ปน อุ ปสรรคต อ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย
(1) การระบุปจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ระบุปจจัยเสี่ยง
ของหนว ยงานได ทั้งปจ จัย ภายในและปจ จัยภายนอก ซึ่งสงผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมาย
หรือผลการดําเนินงานในองคกร เชน การเปลี่ยนผูบริหารและผูปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่สําคัญ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) การนําปจจัยเสี่ยง
ขางตนมาวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ โดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง กําหนดระดับความสําคัญของความเสียหาย เพื่อจัดการความเสี่ยงที่ มีสาระสําคัญหรือมี
โอกาสเกิดสูง การวิเคราะหอาจใชการประเมินเปนระดับ เชน สูงมาก ปานกลาง นอย นอยมาก
(3) การบริหารความเสี่ยง9 (Risk Management) เปนการกําหนด
แนวทางจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบและโอกาสเกิดสูงอยางเหมาะสม เปนความเสี่ยง
จากปจจัยภายใน เชน ระบบการทํางานไมเหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาด
และโครงสรางองคกร ใชวิธีการบริหารความเสี่ยงดวยการจัดระบบการควบคุมภายใน แตความเสี่ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย ใชวิธีการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
- การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การหลีกเลี่ยงเหตุการณที่ทําให
เกิด ความเสี่ยง เชน หยุดดําเนินกิจกรรม
- การแบงปน (Sharing) เปนการแบงปนความรับผิดชอบให
ผูอื่นรวมรับความเสี่ยง เชน การทําประกันภัย การใชบริการภายนอก (Outsource)
- การลด (Reducing) เปนการลดหรือควบคุมความเสี่ยง โดย
ใชการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง
- การยอมรับ (Accepting) เปนการยอมรับความเสี่ยงในกรณี
ที่มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เขาใจความเสี่ยง รวมทั้ง
ผลประโยชนที่ไดรับจากการจัดการความเสี่ยงอาจนอยกวาตนทุนที่ตองเสียไป
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การจัดประชุม อบรม สัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชนสวนใหญใชคําวา “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเปนที่รูจักและใช
เปนหัวขอเรื่องแทนคําวา “การควบคุมภายใน” และผลที่ไดรับจากการบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนดกิจกรรม
ควบคุมภายใน เพื่อลดความเสีย่ งใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิ จ กรรมการควบคุ ม หมายถึ ง นโยบายและวิ ธี ก ารต า งๆ ที่ จ ะ
สนับสนุนมาตรการที่จะปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางมีดังนี้
(1) การกําหนดนโยบายและแผนงาน ฝายบริหารกําหนดนโยบาย
และแผนงาน แผนงบประมาณ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการควบคุม
ติดตามและประเมินผล โดยกําหนดผลงานที่คาดหมายใหชัดเจนทั้งจํานวนผลงานและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
(2) การแบงแยกหนาที่อยางเหมาะสม ลักษณะงานบางอยางควร
แบงแยกหนาที่กันทํา เพื่อปองกันขอผิดพลาด การบิดเบือนขอเท็จจริง หรือการทุจริต เชน เจาหนาที่
ดูแลทรัพยสินไมเปนผูบันทึกทะเบียนทรัพยสิน เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับ -จายเงินไมเปนผูบันทึกบัญชี
เจาหนาที่ที่ดูแลเงินสดไมมีอํานาจอนุมัติการจายเงินสด เจาหนาที่ที่ดแู ลสินคาไมมีอํานาจอนุมัติใหเบิก
สินคาออกจากคลังสินคา เปนตน บุคคลคนเดียวทําหนาที่หลายอยางมีโอกาสเกิดผลเสียหาย การ
แบงแยกหนาที่อยางเหมาะสมมีการสอบทานงานระหวางกันทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
(3) การอนุ มัติร ายการบัญ ชีและการปฏิบั ติงาน เพื่อ ให มั่น ใจว า
รายการบัญชีและการปฏิบัติงานมีการสอบทานและควบคุมโดยผูมีอํานาจ เชน อนุมัติรายการปรับปรุง
บัญชีที่สําคัญ อนุมัติการจายเงิน สอบทานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
(4) การมีเอกสารหลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหมั่นใจวา
มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน ใหหมายเลขเอกสารเรียงลําดับ บันทึกบัญชีทันที
ที่เกิดขึ้น
(5) การควบคุ ม ทรั พ ย สิ น เพื่ อ ป อ งกั น สู ญ หาย และเก็ บ รั ก ษา
ทรัพยสินอยางดี
(6) การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยอิส ระ เพื่อชวยปองกัน การ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดทีเ่ กิดจากการไมปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด หรือความพลั้งเผลอของเจาหนาที่
(7) การสอบทานโดยผูบริหาร เปนการควบคุม โดยการวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนงาน และงบประมาณที่วางไวลวงหนา เพื่อใหเห็นภาพรวม
วามีปญหาดานใด เพื่อพิจารณาแกไข และเตรียมการในอนาคต
ประเภทของการควบคุมขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการดําเนินงาน เชน
(1) การควบคุมแบบปองกัน (Preventive Control) เปนการ
ปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การแบงแยกหนาที่ การควบคุม
เอกสารที่ดี การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ถือวาเปนการควบคุมดานคุณภาพเสียคาใชจายนอย
(2) การควบคุมแบบคนพบ (Detective Control) เปนการคนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ขอบกพรอง การตรวจสอบ
(3) การควบคุมแบบแกไข (Corrective Control) เปนการแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
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(4) การควบคุมแบบสงเสริม (Directive Control) เปนการสงเสริม
หรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จ เพราะมีผลกระทบดานบวกตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เชน
การใหรางวัลแกผูที่มีผลงานดี การฝกอบรมการสื่อสารใหผูปฏิบัติเกิดความเขาใจ
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศ หมายถึง ขอ มูล ขาวสารที่ ใชในการบริ ห ารจากแหล ง
ภายนอกและแหลงภายใน ผูบ ริหารใชขอมูล สารสนเทศในการพิจารณาสั่งการและวางแผน สว น
ผูปฏิบัติงานใชเปนเครื่องชี้นําในการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
การสื่อสาร หมายถึง การรับและสงขาวสารระหวางกัน เพื่อใหเกิด
ความเขาใจระหวางบุคคลที่มีหนาที่งานที่สัมพันธกัน ระบบการสื่อสารที่ดีเปนการสื่อสารแบบสองทาง
และสื่อสารอยางครบถวน
สารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชนเมื่อองค กรมีระบบสื่อสารที่
สามารถสงถึงผู ควรไดรับ และใชประโยชนได ขอมูลขาวสารที่ดีควรมีเนื้อหาสาระที่จําเปนตอการ
ตัดสินใจ มีความถูกตอง ครบถวน เปนขอมูลลาสุด มีความเหมาะสมในการเขาถึงขอมูล และมีระบบ
ควบคุมปองกันผูที่ไมเกีย่ วของไมใหเขาถึงขอมูลดังกลาว
5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
การติ ด ตามผล หมายถึ ง การดู แ ลกิ จ กรรมที่ อ ยู ร ะหว า งการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
การประเมิน ผล หมายถึง ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ มีวา
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมทั้งวิเคราะหแผนงานกับผลการดําเนินงาน สรุปผล
และขอเสนอแนะ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การติดตามและประเมินผล โดยรายงานการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในและประเมินผลวาการควบคุมภายในที่มีอยูเหมาะสมลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรั บ ได ห รื อไม เพื่ อช ว ยให ผู บ ริ ห ารมีความมั่น ใจอยางสมเหตุส มผลวาการควบคุมภายในยัง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสั่งการแกไข ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการควบคุมดานบริหาร
2.1.1.3 ลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่ดี เปนการควบคุมในจุดที่ สําคัญ
ไดแก งานที่มีผลเสียหายมากที่สุด งานที่ผิดแลวแกไขไมได รอยตอของการปฏิบัติงาน งานที่ปฏิบัติไดงาย
งานที่ ต อ งรอคอย การควบคุ ม มี ค วามเหมาะสมและเข า ใจง า ย สอดคล อ งกั บ เป า หมายในการ
ปฏิบัติงาน ไมเสียคาใชจายสูงกวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุม และทันกาล
2.1.1.4 ประโยชนที่ห นว ยงานจะไดรับจากการมีร ะบบการควบคุมภายใน คือ
เป น เครื่ องมื อ ช ว ยผู บ ริ ห ารในการกํากับดู แลการปฏิบัติ งาน การดําเนิน งานของหนว ยงานบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรคุมคา ขอมูลรายงานการเงินถูกตองและเชื่อถือได
นําไปใชในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2.1.1.5 ขอจํากัดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เชน การควบคุมภายในสวนใหญมีไว
สําหรับรายการที่คาดวาเกิดขึ้นตามปกติ ผูทุจริตรวมมือกับบุคลภายนอกหรือบุคคลภายในหลีกเลี่ยง
การควบคุมที่มีอยู ผูรับผิดชอบไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน หรือมีการละเวนการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนด วิธีการควบคุมที่มีอยูไมเหมาะสม เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงไป ขอจํากัด
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เหล า นี้ ทํ า ให ก ารควบคุ ม ภายในไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ไม ส ร า งความมั่ น ใจว า การ
ดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค
2.1.2 การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน10
มาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดนําการ
ควบคุ ม ภายในตามแนวคิ ด ของ COSO และสถาบั น การตรวจเงิ น แผ น ดิ น ระหว า งประเทศ
(International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAT) มาปรับใชให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทย
2.1.2.1 ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่กํากับดูแลฝายบริหารและ
บุคลากร ทุกระดั บของหนว ยรั บตรวจ 11 กําหนดใหมี ขึ้นเพื่อความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนี้
1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ
2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทาง
การเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ มีความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
3) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Compliance : C) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับ การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่
กําหนด
การควบคุ ม ภายใน ช ว ยให ก ารปฏิ บั ติ ง านสํ า เร็ จ ตามนโยบายและ
วัตถุประสงค ผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจควรใหความสําคัญ มีการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริหารทราบจุดออน และแกไขใหการ
ปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค
2.1.2.2 แนวคิดของการควบคุมภายใน
1) การควบคุ มภายในเปน สว นหนึ่ งในการปฏิบั ติ ง านตามปกติ ฝ า ย
บริ ห ารควรนํ า การควบคุ ม ภายในมาใชเ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงาน เชน การวางแผนการ
ดําเนินการ การติดตามผล
10

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุม
ภายใน, 2551.
11
หนวยรับตรวจ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือ
กรม หนวยงานของสวนราชการภูมิภาค หนวยงานของสวนราชการทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น หนวยงานอื่นของรัฐ หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนจากสวนราชการหรือรัฐบาลที่ให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ (สํานักงาน การตรวจเงินแผนดิน 2551: ข)
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2) การควบคุมภายในเกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับเปนผูสนับสนุนระบบ
การควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบกําหนดและจัดใหมีระบบการควบคุ ม
ภายในที่มีประสิทธิผลดวยการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน
3) การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงาน
จะบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค แต ถ า มี ข อ จํ า กั ด ของการควบคุ ม ภายในเกิ ด ขึ้ น ทํ า ให ก าร
ดํ าเนิ น งานไม บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค เช น บุ คลากรไมเ ขา ใจคํ าสั่ ง การใชดุ ล ยพิ นิ จ ผิด พลาดรว มกั น
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑที่
กําหนดไว ผูบริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในใชอํานาจในทางที่ผิด และควร
คํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในวามีความคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น
มาตรฐานการควบคุ มภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมี 5 ดาน โดยใช
องคป ระกอบการควบคุ มภายในตามแนวคิด COSO คือ สภาพแวดลอมการควบคุม (Control
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control
Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) การติดตาม
ประเมินผล (Monitoring) ซึ่ง สตง. กําหนดใหสวนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุ มภายในใหแกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทุก
สิ้นปงบประมาณ เพื่อใหการควบคุมภายในมีการติดตามผลและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมอยาง
ตอเนื่องใหตอบสนองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูเขียนไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของเรื่องการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO และ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดังนี้
สุวินชา การพัดชี (2555) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหประสิทธิภาพการควบคามภายในของ
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปวา สถานศึกษาฯ
ควรมีนโยบายใหผูบริหารมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการควบคุมภายในอยางจริงจังและตอเนื่อง
โดยกํ า หนดบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบอย างชัด เจนจั ดทํ า เป น ลายลั ก ษณ อั กษร และควรให
ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากบุคลาการขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน จึงควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความชํานาญเฉพาะดานใหกับบุคลากรในเรื่อง
การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เพื่อใหสถานศึกษาฯ มีความพรอมที่จะดําเนินการตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ
ระบบการควบคุ มภายใน เพื่ อให การดํา เนิน งานตอ เนื่อ ง เมื่ อพบความเสี่ ยงจะได แก ไ ขทั น เวลา
ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหบุคลากรรับทราบและตระหนัก
ถึงความสําคัญที่จะกําหนดการควบคุมภายในใหเหมาะสม
ปยพร บรรดาศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่องระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
ดานรายรับ-รายจาย กรณีศึกษากองทุนสุขภาพ ผลการศึกษาสรุปวา ควรมีการจัดทําการควบคุม
ภายในดานการเงินและการบัญชีเปนลายลักษณอักษร โดยมีนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน ผังบัญชีที่ชัดเจน
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สอดคลองกับระเบียบที่เกี่ยวของ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีใหครบถวนเปนหมวดหมู
รายงานขอมูลที่จําเปนใหผูบริหารรับทราบอยางสม่ําเสมอ มีระบบการติดตอสื่อสารทั้ งภายในและ
ภายนอกอยางเพียงพอและเชื่อถือไดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ สื่อสารใหบุคลากรทราบ
และเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แนวทางการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงในระดับที่เพียงพอทําใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค จัดวางระบบการควบคุม
ภายในสําหรับขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญและจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม การสรางระบบ
การควบคุมภายในที่ดีทําใหผูบริหารมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ชุลีกาญจน ไชยเมืองดี (2548) ศึกษาเรื่องการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปวา ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหมมีความสัมพันธกับการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ซึ่งสภาพแวดลอมของ การควบคุม
ผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจจริยธรรมจรรยาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การประเมิน ความเสี่ยง มีการ
ประเมิน ระบุ วิเคราะห และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง ยกเวนการมีสวนรวมในการ
ระบุปจจัยเสี่ยงของบุคลากรทั้งที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก กิจกรรม การควบคุมดานการเงิน
และบัญชีมีการจัดทําเปนคูมือ ระเบียบ ขอบังคับ และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวของ แตยังไมมีการนํา
ผลการปฏิบัติจริงไปเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี แตการประมวลผลขอมูล
สารสนเทศบางเรื่องยังไมทนั กาล ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหาร
นิตยา ทะปะละ (2555) ศึกษาเรื่องการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของเทศบาล
ตําบลในจั งหวั ด ลําปาง ผลการศึ กษาสรุปวา การปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมภายในดาน
การเงินและบัญชีของเทศบาลตําบลในจังหวัดลําปาง ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเปน
ลายลั กษณ อักษรเกี่ย วกั บ การจั ดการความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่มีผ ลกระทบตอ
องคกร การประมาณจํานวนทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค จัดทําแผน
หรือระเบียบวิธีในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของหนว ยงาน กําหนด
วัตถุประสงคในระดับหนวยงานใหสอดคลองกับระดับองคกร และควรมีการจัดทําหลักเกณฑสําหรับ
การกําหนดประเด็นความเสี่ยงเพื่อใชเปนมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยง
จงกลณีย สุริยะวงค (2551) ศึกษาเรื่องแนวทางการควบคุมภายในทางดานการเงินและ
บัญชีของเทศบาลตําบลในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปวา การควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมสวนใหญปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน แตมีบางสวนไมปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในบางประการ
เชน วิธีปองกันทรัพยสินใหปลอดภัย การมอบอํานาจบังคับบัญชา การการอนุมัติ การควบคุมบัญชี
การควบคุมงบประมาณ
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษากรอบแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน พบวา ยังไมมี ผู
ศึ ก ษาการจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในของหน ว ยงานในต า งประเทศสั ง กั ด กระทรวง การ
ตางประเทศ แตมีผูศึกษาการควบคุมภายในของหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคดังกลาว
ขางตน ซึ่งเห็นไดวา ผูบริหารขององคกรควรใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในอยูใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ เนื่องจากระบบการควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา
การปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใชทรัพยากร
อยางคุมคา มีขอมูลและรายงานการเงินที่ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ชว ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดผล
เสียหายตอราชการและผูที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ไมมีขอจํากัดของ การควบคุมภายในเกิดขึ้น ดังนั้น การ
บริหารงานภายในหนวยงานในตางประเทศ ควรจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยวางแผน
ควบคุม กํากับดูแล สารสนเทศและสื่อสารใหบุคลการเขาใจในเรื่องการควบคุมภายใน ควรใหผูบริหาร
และบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดการควบคุมภายใน และติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหผูบริหารรับทราบจุดออนที่เกิดขึ้น ปรับปรุงกิจ กรรมการ
ควบคุ มภายในให ต อบสนองกั บ สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และจั ดการกับความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม

บทที่ 3
ผลการศึกษา
รายงานการศึกษานี้ไดอธิบายใหเห็นความสําคัญของการจัดวางระบบการควบคุมภายในซึ่ง
มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงาน
การเงิ น เพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริห ารงานของหน ว ยงานในตางประเทศสังกัด กระทรวงการ
ตางประเทศ ใหมีการควบคุ มกํ ากั บดูแลที่ดี ลดความเสี่ย งที่จะเกิดผลเสียหายตอราชการและผูที่
เกี่ยวของ และสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยผูเขียนไดศึกษากรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนกรอบ
แนวคิ ด ในการศึ ก ษาการจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในของหน ว ยงานในต า งประเทศ โดยผล
การศึกษาแบงเปน 4 สวน ดังนี้
1) ความเปนมาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ เพื่อ
ศึกษาและประมวลผลวาหนวยงานในตางประเทศมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในเรื่องใดบาง
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูเปนไปตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของหรือไม และมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในปจจุบันมากนอยเพียงใด
2) ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายในที่เปน การประพฤติมิชอบและเกิดผลเสียหายตอ
ราชการ เกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางไร
3) เสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง เพื่อใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานใหมีการควบคุมกํากับดูแลที่ดี ใชทรัพยากรอย างคุมคา รายงานการเงินมีขอมูล ที่
ถู กต อง เชื่ อถื อได และทั น เวลา การปฏิบัติ งานเปน ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคั บ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ ยวของ ซึ่งลดโอกาสการประพฤติมิชอบที่เกิดผลเสียหายตอราชการในสวนที่ 2
พรอมทั้งตอบวัตถุประสงคของการศึกษาดังกลาวขางตนดวย
4) การยกตัวอยางวิธีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีและรายงานการเงินสําหรับจุดเสี่ยงที่มี
สาระสําคัญ และมีการบันทึกบัญชีผิดพลาดบอยครั้ง เพื่อใหผูบริหารเขาใจวิธีการตรวจสอบใบสําคัญ
การลงบัญชี และการอานขอมูลในรายงานการเงินระบบบัญชีเกณฑคงคาง
จากการศึ ก ษาข อ มู ล ต า งๆ สามารถวิ เ คราะห แ ละประมวลผล โดยมี ร ายละเอี ย ดผล
การศึกษา ดังนี้
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3.1 ความเปนมาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ
หนวยงานในตางประเทศมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุม
ภายในดังนี้
1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2542 กระทรวงฯ แจงเวียนใหจัดวางระบบการควบคุมภายใน 3
ดาน คือ การเงินและการเก็บรักษาเงิน การจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน และการบริหารทรัพยสินตาม
หนังสือกระทรวงฯ ที่ 0200/86 ลงวันที่ 6 มกราคม 2542
2) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงฯ แจงเวียนคูมือการบริหารงาน คูมืองานคลัง
และ Checklist การบริ ห ารความเสี่ยง เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในใหครอบคลุม การ
ปฏิบัติงานดานอื่นๆ มากขึ้น เชน การบริหารงบประมาณ งานโครงการ การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน
การจายเงิน การบัญชีและงบเดือน งานกงสุล การบริหารทรัพยสิน การเสริมสรางประสิทธิภาพของ
การบริ ห ารอํ า นาจ การบริ ห ารบุ ค ลากร การบริ ห ารความเสี่ ย ง การอํ า นวยความสะดวก การ
ปฏิบัติงาน ตามโทรเลขกระทรวงฯ ที่ 0200.1/ว.394/2551 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
3) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีหนวยงานในตางประเทศบางแหงมิไดใหความสําคัญและ
ไมไดดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในดังกลาว จึงเปดโอกาสใหเจาหน าที่รับผิดชอบ ไมปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบและประพฤติมิชอบจนเกิดผลเสียหายตอราชการ กระทรวงฯ จึงปรับปรุงการ
ควบคุมภายในงานกงสุลใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยมีโทรเลขกระทรวงฯ ที่ 0200.1/ว.623/2552
ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 แจงเวียนใหหนวยงานในตางประเทศทราบถึ งปญหาและผลเสียหายที่
เกิดขึ้นและกําชับใหมีการปฏิบัติตามคูมือการบริหารงาน รวมทั้งงานดานกงสุลโดยเครงครัด
4) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง
ซึ่งกระทรวงฯ แจงเวียนแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี และคูมืองานคลังสําหรับบัญชีเกณฑคงคาง
ใหหนวยงานในตางประเทศรับทราบและถือปฏิบัติ ตามโทรเลขกระทรวงฯ ที่ 0200.1/ว.61/2555
ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 และใหจัดวางระบบการควบคุมภายในตามวิธีการจัดสงรายงานการเงิน
โดยใหแนบเอกสารการรับเงินและการจายเงินประกอบใบสําคัญการลงบัญชีทุกฉบับ รวมทั้งใบนําสง
เงินรายไดแผนดิน สรุปรายงานการตรวจลงตราจากระบบตรวจลงตรา ใบนําเงินฝากธนาคาร บัญชีคุม
งบประมาณ (คาเชาบานรายบุคคล และงบโครงการยอย) บัญชีคุมเงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝาก
บัญชีลูกหนี้เงินยืม งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานรายไดแผนดิน รายงานกระทบยอด เพื่อลด
ความเสี่ยงการบันทึกบัญชีไมตรงกับการรับจายเงินจริง ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาระบบบัญชีเกณฑ
เงินสด
5) สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอคูมือการบริหารงาน คูมืองานคลัง (บัญชีเกณฑเงินสด)
คูมืองานคลังสําหรับ บัญชีเกณฑ คงคาง และ Checklist การบริหารความเสี่ยง ไปประกอบการ
ตรวจสอบดําเนินงาน และตอมา สตง. มีหนังสือที่ ตผ 0015/7129 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
แจงใหปลัดกระทรวงฯ พิจารณาสั่งการและกําชับใหหัวหนาหนวยงาน ในตางประเทศควบคุม กํากับ
ดูแลการดําเนินงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยยึดถือคูมือฯ ที่กลุมตรวจสอบภายในจัดทําเปน
แนวทางในการบริหารและดําเนินงานโดยเครงครัด ซึ่งกระทรวงฯ มีโทรเลขที่ 0200.1/ว.9/2556 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2556 แจงเวียนใหหนวยงานในตางประเทศรับทราบและถือปฏิบัติตอไป
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ผูเขียนมีความเห็นวา การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศ
เปนไปตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และกรอบ
แนวคิ ดตามระเบียบที่ เกี่ย วของแลว ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีอยูนั้นยังใชเปนเครื่องมือการ
บริหารงานในปจจุบันไดอยางเหมาะสม มีการควบคุมในจุดที่สําคัญ โดยวางแผนงานจัดระบบงาน
ตางๆ ใหมีการควบคุมกํากับดูแลที่ดี ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และปฏิบัติงานตามระเบียบที่
เกี่ยวของ ยกเวนดานการบัญชีและงบเดือน มีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง
ยังไมมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหาร 12 ใชเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมกํากับดูแลทีด่ เี พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
3.2 ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
ในหลักปฏิบัติ ระบบบัญชีเกณฑเงินสดจัดสงสรุปการรับจายเงินเปนงบเดือนพรอมกับแนบ
เอกสารการจายเงินใหกระทรวงฯ ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป กลุมตรวจสอบภายในตรวจสอบ
ข อมู ล ในงบเดื อนเฉพาะการจ ายเงิน เพื่ อยืนยันยอดวาการบันทึกบัญชี จายเงินตรงกั บเอกสารการ
จ า ยเงิ น หรื อ ไม ในส ว นของการรั บ เงิน รายได แ ผ น ดิ น 13 การนํ า เงิ น รายได แผ น ดิ น ฝากธนาคาร
ไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจากเอกสารการรับเงินรายไดแผนดิน ใบนํา เงินฝากธนาคารจัดเก็บที่
หนวยงานไมไดแนบเอกสารมาพรอมกับงบเดือน จึงไมทราบวาการรับเงินรายไดแผนดินมีการบันทึก
รั บ เงิ น ครบถ ว นหรื อ ไม เงิ น สดคงเหลื อจริ งมี ย อดตรงกับ งบเดือ นหรื อไม ข อตรวจพบที่เ ป น การ
ประพฤติมิชอบและเกิดผลเสียหายตอราชการ สวนใหญเกิดจากผูบริหารไมให ความสําคัญกับระบบ
การควบคุ ม ภายในไม ป ระชุ ม ชี้ แ จงให บุ ค ลากรเข า ใจบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนเอง
ไมตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับจายเงินและงบเดือนที่นําสงกระทรวงฯ รวมทั้งบุคลากรที่มีหนาทีส่ อบทาน
การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ค ลั ง มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี อ ยู แ ล ว เช น
คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน14 ไมเขาใจวิธีการตรวจสอบการบันทึกบัญชี ไมตรวจสอบวา
บันทึกบัญชีตรงกับเอกสารการรับจายเงินหรือไม จึงมีชองทางใหเจาหนาที่คลังบันทึกบัญชีรับเงินต่ํากวา
ที่รับจริง แกไขเอกสารการรับเงินใหสอดคลองกับการบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีจายเงินมากกวาที่จายจริง
บันทึกบัญชีจายเงินซ้ํา บันทึกบัญชีนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคารโดยมิไดนําเงินฝากธนาคาร เก็บ
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ผูบริหาร หมายถึง หัวหนาหนวยงานในตางประเทศ กลาวคือ เอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ กงสุล
ใหญ หรือผูทไี่ ดรับมอบหมาย ซึ่งตองมีคําสั่งมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร
13
เงินรายไดแผนดิน หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับและตองนําสงคลัง โดยไมสามารถนําเงินรายไดดงั กลาวมาใช
ในการดําเนินงาน อาทิ คาธรรมเนียมงานกงสุล การจําหนายครุภณ
ั ฑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินเหลือจายปเกา
ฯลฯ (กรมบัญชีกลาง, 2550: 6-2)
14
คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน มีหนาที่ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับจายเงินใหตรงกับหลักฐานการรับ
จายเงิน และผานรายการไปยังบัญชีคุมที่เกี่ยวของใหครบถวน (กระทรวงการตางประเทศ, 2551: 4) และระเบียบ
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (กรมบัญชีกลาง, 2552: 25)

18
รักษาเงินสดมากเกินความจําเป น คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 15 ไมตรวจนับเงิน สดคงเหลือ จึงมี
ชองทางใหเจาหนาที่คลังนําเงินสดไปใชประโยชนสวนตัว มีเงินขาดบัญชี บัญชีเกณฑเงินสดแกไขบัญชี
ยอนหลังได ทําใหปรับแตงบัญชีไดงาย บันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน ทําใหไมทราบสถานะเงินคงเหลือจึง
ใช จ า ยเงิ น เกิ น งบประมาณที่ ไ ด รั บ และตรวจนับ เงิ น สดคงเหลื อไม ได ฯลฯ สง ผลใหก ารบริห าร
งบประมาณไมมีประสิทธิภาพ และการที่ผูบริหารไมใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในจะเปด
โอกาสใหมีชองทางการประพฤติมิชอบไดงายขึ้น
การตรวจสอบบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ระบบบั ญ ชี เ กณฑ ค งค า งของหน ว ยงานใน
ตางประเทศที่ผ านมา ขอตรวจพบในเรื่องการบัน ทึกบัญชีมีความผิดพลาดนอยลง เนื่องจากกลุม
ตรวจสอบภายในไดทํางานเชิงรุก โดยใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาหนาที่คลังในเรื่องการบันทึกบัญชี
การเบิกจายเงิน การดําเนินงานโครงการตางๆ และการปดบัญชี กอนที่จะบันทึกบัญชีรับจายเงินหรือ
ปรับปรุงบัญชี จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน และจัดสงรายงานการเงินใหกระทรวงฯ สงผล
ใหการบันทึ กบัญชี มีความถูกต อง การปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑเกี่ยวของ อย างไรก็ดี มีเจาหนาที่คลังบางคนมิไดขอคําปรึกษา ทําใหการปฏิบัติงานไม
ถูกตอง จึงสรุปขอตรวจพบไดดังนี้
1) การบันทึกบัญชีของหนวยงานบางแหงยังบันทึกบัญชีไมถูกตองตามคูมือบัญชีฯ เชน
การรับคืนเงินยืม มีเงินยืมราชการคางนาน (คาใชจายในการรับเสด็จฯ) บันทึกจายเงินสูงกวาหลักฐาน
การจาย เบิกจายเงินเกินสิ ทธิ บันทึกจายผลักสงเงินรายไดแผนดินไมตรงกับที่กระทรวงฯ สั่งการ
บันทึกจายเงินผิดประเภท และเลือกตัดหมวดเงินบัญชีคุมงบประมาณหรือคุมเงินนอกงบประมาณไม
ถูกตอง บันทึกบัญชีรับเงินซ้ํา ทําใหสถานะเงินคงเหลือไมตรงกับขอเท็จจริง หากมีเงินคงเหลือสูงและ
นําไปใชในการดําเนินงานจนหมด และตรวจพบภายหลังวาบันทึกบัญชีผิดในหมวดคาใช จายเดินทาง
ไปราชการ ซึ่งถัวจาย 16จากงบประมาณหมวดอื่นไมได และกระทรวงฯ ไมมีงบประมาณที่จะสงให
เพิ่มเติม เจาหนาที่คลังคืนเงินในสวนที่ใชเกินงบประมาณที่ไดรับ
2) รายงานการเงิน การบันทึกบัญชีไมถูกตอง สงผลใหรายงานงบทดลอง รายงานบัญชีคุม
งบประมาณ รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ บัญชียอยเงิน รายไดแผนดินมีสถานะเงินคงเหลือไม
ถูกตอง
3) ใบสํ าคั ญประกอบการจ ายเงิ น แนบเอกสารประกอบการจา ยเงิน ไมค รบถว น เช น
บั น ทึ ก ขออนุ มัติ ดํ าเนิ น การ (การเดิน ทางไปราชการ คาลว งเวลา การจัดซื้อจัดจาง การจัดงาน
โครงการ) รายงานการจัดซื้อจัดจาง รายงานการตรวจรับ สําเนาสัญญาการยืมเงิน ฯลฯ
15

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน มีหนาที่ตรวจนับเงินสดคงเหลือ หรือหลักฐานแทนตัวเงินใหตรงกับยอดคงเหลือใน
บัญชีเงินสด เมื่อตรวจนับเงินสดถูกตองใหลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และนําเงินสดเก็บเขาตูนิรภัย การ
เปดปดตูนิรภัยใหกรรมการคนหนึง่ ถือกุญแจ อีกคนหนึ่งถือรหัส เพือ่ ไมใหกรรมการคนใดคนหนึ่งสามารถเปดตูนิรภัย
ไดเพียงคนเดียว (กระทรวงการตางประเทศ, 2551: 3) และระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (กรมบัญชีกลาง, 2552: 25)
16
เงินงบประมาณที่สามารถโอนถัวจายได และอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงานในตางประเทศคือ คาตอบแทน
(ยกเวน คาเชาบาน) คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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4) การบริหารงบประมาณ สวนใหญเบิกจายเงินงบประมาณมากกวารอยละ 94 ซึ่งเปนไป
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด และมีบางแหงเบิกจายเงินต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเก็บเงิน
โครงการตามงบยุทธศาสตรไวเบิกจายเหลื่อมป
แนวทางการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่ดี ผูบริหารควรใหความสําคัญกับระบบการควบคุม
ภายใน ประชุ มสรางความเข าใจ สั่งการ ติดตามผลใหบุคลากรดําเนิน การตามระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยูอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ หนวยงานในตางประเทศมีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสด
เปนเกณฑคงคาง ระบบการควบคุมภายในดานบัญชีและงบเดือนไมเหมาะสมแลว จึงตองจัดวางระบบ
การควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินสําหรับระบบบัญชีเกณฑคงคาง เพื่อใหมีก าร
ควบคุมที่จัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม และผูบริหารนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานใหมี
ระบบการควบคุมกํากับดูแลที่ดี ซึ่งผูเขียนขอเสนอแนะในลําดับตอไป
3.3 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน
กรมบัญชีกลางไดยกเลิกการจัดทําบัญชีและงบเดือน (เกณฑเงินสด) และใหใชระบบบัญชี
เกณฑคงคาง17 (Accrual Basis) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอมา กรมบัญชีกลางไดพัฒนา
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป (Software) เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น เรียกวา
“ระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ” ซึ่งกระทรวงฯ ใหหนวยงานในตางประเทศ
เริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนตนมา การบันทึกบัญชีใชหลักบัญชีคู18 (Double Entry)
ขอมูล On-line Real time และถูกสงมาจัดเก็บที่เครื่อง server กลางของกระทรวงฯ ซึ่งมีระบบ
รั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ดี บั น ทึ ก บั ญ ชี ย อ นหลั ง ไม ไ ด บั น ทึ ก บั ญ ชี ผิ ด ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ณ ป จ จุ บั น
กระทรวงฯ เขาระบบบัญชีฯ เรียกดูรายงานการใชจายเงินของหนวยงานในตางประเทศไดทันที แต
ตรวจสอบวาบันทึกบัญชีถูกตองตรงกับเอกสารการรับจายเงินไมได จนกวาจะสงรายงานการเงิน ให
กระทรวงฯ อยางไรก็ดี กลุมตรวจสอบภายในมีอัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอกับปริมาณงาน ดั้งนั้น
การควบคุมกํากับดูแลภายในหนวยงานจึงเปนเรื่องสําคัญมาก สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงที่
เกิดผลเสียหายไดอยางรวดเร็วและทั นเวลา ผูบริหารฯ จึงตองเขาใจวิธีตรวจสอบการบันทึกบัญชี
รับจายเงิน ขอมูลในรายงานการเงินแตละประเภท เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจและบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
การที่หนวยงานในตางประเทศ มีเจาหนาที่คลังเพียงคนเดียวทําหนาที่รับจายเงินและบันทึก
บัญชี ไมจบการศึกษาดานบัญชี และไมมีการแบงแยกหนาทีค่ วามรับผิดชอบเพื่อเปนการสอบทานงาน
ระหวางกัน จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจสรางหลักฐานขึ้นเองใหสอดคลอง กับการบันทึกบัญชีรับจายเงิน
การไมมีความรูงานในหนาที่ทําใหบันทึกบัญชีผิดพลาด ไมบันทึกบัญชีรับเงิน บันทึกบัญชีจายเงินซ้ํา
การบันทึกบัญชีผิดพลาด สงผลใหรายงานการเงินมีขอมูลไมถูกตองขาดความนาเชื่อถือ ซึ่งเคยเกิดผล
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เกณฑคงคาง หมายถึง หลักการบัญชีที่รับรูรายการที่เกิดขึ้นตามเกณฑสิทธิ หรือผลประโยชนที่สูญเสียหรือไดรับ
เชิงเศรษฐกิจ ที่วัดมูลคาไดภายในรอบระยะเวลาบัญชี (ปงบประมาณ) มิใชรับรูรายการที่เกิดขึ้นเฉพาะรายการที่เปน
เงินสดเทานั้น (กรมบัญชีกลาง, 2550: 2-1)
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หลักบัญชีคู หมายถึง การบันทึกบัญชีดานเดบิตและดานเครดิตอยางนอยสองบัญชีขึ้นไป และมียอดรวมทั้งสอง
ดานเทากันเสมอ แตจํานวนรายการบัญชีที่บันทึกแตละดานไมจําเปนตองเทากัน (กรมบัญชีกลาง, 2550: 2-1)
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เสียหายตอราชการมาแลว แมความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นไมมาก แตผลกระทบที่เกิด ความ
เสียหายอยูในระดับนอยถึงสูงมาก อยางไรก็ดี มิไดหมายความวาเจาหนาที่คลังทุกคนจะประพฤติมิชอบ
เจาหนาที่คลังที่มีความซื่อสัตย มีวินัย และประพฤติชอบมีเปนจํานวนมาก ผูบริหารมีหนาที่จัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ผูเขียนจึงขอ
เสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิ น เพื่อใหการ
ดําเนินภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1) เจ า หน า ที่ ค ลั ง ควรบั น ทึ ก บั ญ ชี รั บ จ า ยเงิ น และบั ญ ชี คุ ม เงิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งให ถู ก ต อ ง
ครบถ ว นเป น ป จ จุ บั น ตามคู มื อ แนวปฏิ บั ติ ด า นการเงิ น และบั ญ ชี สํ า หรั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2550 ของกรมบัญชีกลาง และคูมือบัญชีเกณฑคงคางของกลุมตรวจสอบภายใน
2) การบันทึกบัญชีรับจายเงินทุกรายการ ตองมีเอกสารประกอบการรับจายเงิน (ตนฉบับ)
แนบกับใบสําคัญการลงบัญชี มีการขออนุมัติดําเนินการ ขออนุมัติจายเงิน และปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมทั้งประทับตราจายเงินแลว ลงลายมือชื่อ วันเดือนปที่จายเงิน แปลภาษา
ไทยกํากับรายการที่เบิกจายในใบเสร็จรับเงิน เพื่อปองกันการจายเงินซ้ํา
3) ติด ตามผลใหคณะกรรมตรวจสอบการรับจายเงิน และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางตอเนื่อง เพื่อสรางระบบการกํากับดูแลที่ดี
4) เจ า หน า ที่ ค ลั ง ควรติ ด ตาม เร ง รั ด การชดใช คื น เงิ น ยื ม ราชการไม ใ ห ค า งนานเกิ น
ระยะเวลาที่ระเบียบฯ19กําหนด
5) ควบคุมการใชจายเงินไมใหเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
6) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีใหถูกตองตรงกับเอกสารประกอบการรับจายเงินและรายงาน
การเงินประจําเดือน ซึ่งไดอธิบายวิธีการตรวจสอบฯ เฉพาะประเด็นที่มีความสําคัญ ตามรายละเอียด
ในขอ 3.4
7) ควรจั ด ส ง รายงานการเงิ น ประจํ า เดื อ นพร อ มเอกสารประกอบการรั บ จ า ยเงิ น ให
กระทรวงฯ ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 3 ชุด กลาวคือ
ชุดที่ 1 เอกสารตนฉบับ มีรายงานงบทดลอง รายงานบัญชีคุมงบประมาณ รายงาน
รายได เงิน นอกงบประมาณ บัญชียอยเงิน รายไดแผนดิน และรายงานเงิน รายไดแผนดิน รายงาน
กระทบยอด งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบแจงยอดธนาคาร (Statement) บัญชีคุม
งบประมาณหมวด (คาเชาบานรายบุคคล และงานโครงการยอย) บัญชีคุมเงินนอกงบประมาณ บัญชี
เงินรับฝาก บัญชีเงินยืม
ชุดที่ 2 สําเนาเอกสารชุดที่ 1
ชุดที่ 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 เพื่อจะไดทราบวาการเพิ่มยอด
หรือลดยอดจะบันทึกบัญชีดานเดบิตหรือเครดิต
หลักเกณฑที่ควรจํา บัญชีประเภทสินทรัพยและคาใชจายมียอดคงเหลือดานเดบิต บันทึก
เพิ่มยอดดานเดบิต บันทึกลดยอดดานเครดิต สําหรับหนี้สิน ทุน รายได มียอดคงเหลือดานเครดิ ต
บันทึกเพิ่มยอดดานเครดิต และบันทึกลดยอดดานเดบิต
ตารางที่ 1 สรุปยอดคงเหลือของบัญชี 5 ประเภท
ประเภทบัญชี
1. สินทรัพย
2. หนี้สิน
3. ทุน
4. รายได
5. คาใชจาย

เพิ่มยอด
เดบิต
เครดิต
เครดิต
เครดิต
เดบิต

ลดยอด
เครดิต
เดบิต
เดบิต
เดบิต
เครดิต

3.4.1 การตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชี
การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศจะบันทึก
ขอมูลการรับจายเงินเขาระบบบัญชีฯ ที่ใบสําคัญการลงบัญชีเปนขั้นตอนแรก หลังจากนั้นขอมูลการ
รับจายเงินจะถูกสงตอไปที่รายงานงบทดลอง สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจายเงิน สมุดรายวัน
ทั่วไป รายงานบัญชีแยกประเภท รายงานบัญชีคุมงบประมาณ รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ
บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน เมื่อมีขอมูลเกี่ยวของกัน ดังนั้น การตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีเปน
สิ่งที่สําคัญมาก หากใบสําคัญการลงบัญชีถูกตอง สงผลใหรายงานการเงินและรายงานบัญชีตางๆ
แสดงการรับจายเงินและเงินคงเหลือถูกตองดวย ผูเขียนขอใชขอมูลบัญชีของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลิสบอน เปนตัวอยางในการอธิบายวิธีการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน เนื่องจากขอมูล
บัญชีใชเงิน 1 สกุล ไมยุงยากซับซอน ทําใหเขาใจงายขึ้น และใบสําคัญการลงบัญชีที่ยกตัวอยางเปน
จุดสําคัญที่ควรตรวจสอบ มีการบันทึกบัญชีผิดพลาดบอยครั้ง สําหรับหนวยงานในตางประเทศที่ใช
เงินหลายสกุล สามารถใชหลักการตรวจสอบแบบเดียวกันได ดังนี้
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ภาพที่ 2 ระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ

ภาพที่ 3 คําแนะนําเบื้องตนในการตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชี
ใบสําคัญการลงบัญชีแบงออกเปน 2 สวน
1) สวนแรกกรอบสีแดง เปนการบันทึกบัญชีแยกประเภทดานเดบิตหรือเครดิต ใช
ชื่อบัญชีในผังบัญชีแยกประเภท (รายละเอียดภาคผนวก ก) บันทึกเพิ่มยอดหรือลดยอดตามตารางที่ 1
สําหรับบัญชีแยกประเภทที่ใชบันทึกบัญชีเปนประจําและควรทราบ คือ
(1) สินทรัพย เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร
าคาร ลูกหนี้เงินยืม ฯลฯ รับเงิน บันทึก
เพิ่มยอดดาน เดบิต จายเงินบันทึกลดยอดดานเครดิต
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(2) หนี้สิน เชน เจาหนี้ เงินรับฝาก ฯลฯ หนี้สินเพิ่มขึ้นบันทึกเพิ่มยอดดาน
เครดิตและหนี้สินลดลงบันทึกลดยอดดานเดบิต
(3) รายได เงินงบประมาณ รายไดเงิน นอกงบประมาณ รายไดจ ากการรับ
บริจาค รับเงินบันทึกเพิ่มยอดดานเครดิต และบันทึกลดยอดดานเดบิต เมื่อสั่งโอนเงินกลับกระทรวงฯ
(4) รายไดแผนดินดานกงสุล บันทึกเพิ่มยอดดานเครดิต เมื่อรับเงินรายได
แผนดินดานกงสุล บันทึกลดยอดดานเดบิตที่บัญชีแยกประเภท รายไดแผนดินนําสงคลัง เมื่อผลักสง
รายได
(5) คาใชจาย เชน เงิน พ.ข.ต. คาจางลูกจาง คาเชาบาน คาลวงเวลา คาซอมแซม
บํารุงรักษา คารับรองและพิธีการ คาจางเหมาบริการและอื่นๆ ฯลฯ จายคาใชจายตางๆ บันทึกเพิ่ม
ยอดดานเดบิต รับคืนคาใชจายบันทึกลดยอดดานเครดิต
2) ส ว นที่ ส องกรอบสี เ ขี ย ว เป น การเลื อ กตั ด หมวดเงิ น รายการบั ญ ชี ย อ ย
(รายละเอียดภาคผนวก ข) ตามประเภทรายการรับจายเงินที่เกิดขึ้น แบงเปน 4 ประเภท คือ
(1) เงินรายไดแผน ดินดานกงสุล เชน รายไดคาหนังสือเดิน ทาง รายไดคา
ตรวจลงตรา รายไดคานิติกรณ รายไดอื่นๆ
(2) เงินงบประมาณ เชน เงิน พ.ข.ต. คาจางชั่วคราว คาเชาบาน คาลวงเวลา
คารักษาพยาบาล คาเชาสํานักงาน คาซอมแซมบํารุงรักษา คาน้ํา คาโทรศัพท คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ
(3) เงิ น นอกงบประมาณ เช น ค า จ า งเหมาบริ ก าร ครุ ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ
คาปรับปรุงซอมแซม โครงการกงสุลสัญจร คาใชจายเดินทางไปราชการ คาเรียนภาษาทองถิ่น ฯลฯ
(4) เงิ น รั บ ฝาก เช น เงิ น ช ว ยเหลื อ คนไทยตกทุ ก ข ไ ด ย ากในต า งประเทศ
คาใชจายนักเรียนทุนสํานักงาน ก.พ. คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินฯ คาใชจายในการรับ
คณะนายกรัฐมนตรีฯ คาใชจายในการดูแลนักเรียนทุน ฯลฯ
3.4.1.1 การรับเงินรายไดแผนดินและการนําเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบวงจรเงิน
รายไดแผนดินใหครบวงจร โดยรับเงินรายไดแผนดินเทาใดตองนําเงินฝากธนาคารใหครบถวน
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ภาพที่ 4 ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินรายไดแผนดิน
ตัวอยาง รับเงินรายไดแผนดิน 75 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินสด 75 ยูโร เครดิต รายได
แผนดินดานกงสุล 75 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทเงินรายไดแผนดินและยอดเงินที่รับตรงกับ ใบนําสง
เงินรายไดแผนดินที่ฝายกงสุลนําสงเงินใหเจาหนาที่คลังทุกสิ้นวัน พรอมกับสรุปรายงานการตรวจลง
ตราประจําวัน ทะเบียนนิติกรณ รายงานหนังสือเดินทาง (ถามี)

ภาพที่ 5 ใบสําคัญการลงบัญชีนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร (แบบวันเดียว)

25
ตัวอยาง นําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร 75 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินฝากธนาคารรายไดแผนดิน 75 ยูโร เครดิต เงินสด 75 ยูโร ยอดเงินตรงกับใบนําเงินฝากธนาคาร
กรณี ที่รับเงินรายไดแผน ดิน เกิน 10,000 บาท ใหนําเงินฝากธนาคาร
ภายใน 3 วันทําการถัดไป จึงมีการรับเงินรายไดแผนดินไวหลายวันและนําฝากธนาคารเปนยอดรวม
ใหตรวจสอบวานําเงินฝากธนาคารครบถวน ผลรวมรับเงินรายไดแผนดินของทุกวันมียอดเทาใดใหนํา
ฝากธนาคารทั้งยอด ไมมีการดึงเงินออกไปใชบางสวน

ภาพที่ 6 ใบสําคัญการลงบัญชีนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร (แบบหลายวัน)
ตัวอยาง นําเงินรายไดแผนดินของวันที่ 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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ภาพที่ 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.
(เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่รับเงิน เชน คาจาง คาเชาบาน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค
คาใชจายเดินทางฯลฯ) ยอดเงินที่รับตรงกับหนังสือนําสงเงิน

ภาพที่ 8 ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินงบประมาณ (จายผลักสง)
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ภาพที่ 9 ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินงบประมาณ (รับผลักสง)
ตัวอยาง ผลักสงเงินรายไดแผนดินเปนคาการศึกษาบุตร 3,829.50 ยูโร บันทึกบัญชีจายผลักสง และ
รับผลักสงคูกันเสมอ ยอดเงินที่รับตรงกับหนังสือนําสงเงิน
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
รายการบัญชียอยตามที่รับเงิน)
3.4.1.3 การจายเงินงบประมาณ มีการจายเปนเงินสด และเงินฝากธนาคาร
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ภาพที่ 10 ใบสําคัญการลงบัญชีจายเงินงบประมาณ (เงินสด)
ตัวอยาง จายวัดสุงานบานงานครัว 117.08 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต คาวัสดุงานบานงานครัว
และอื่นๆ 117.08 ยูโร เครดิต เงินสด 117.08 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย คาวัสดุงานบาน งาน
ครัวและอื่นๆ (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่จายเงิน เชน คาจาง คาลวงเวลา คาประกันภัย คาจาง
เหมาบริ ก าร ค า วั ส ดุ สํ า นั ก งาน ค า โทรศั พ ท ค า ใช จ า ยเดิ น ทาง ฯลฯ) ยอดเงิ น ที่ จ า ยตรงกั บ
ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน

ภาพที่ 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
ยอยตามที่จายเงิน) ยอดเงินที่จายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน
3.4.1.4 การจายเงินยืมจากเงินงบประมาณ

ภาพที่ 12 ใบสําคัญการลงบัญชีจายเงินยืมจากเงินงบประมาณ (เงินฝากธนาคาร)
ตัวอยาง จายเงินยืมโครงการ Road Show คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย 7,010.27 ยูโร
ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต ลูกหนี้เงินยืม20-งบประมาณ 7,010.27 ยูโร เครดิต เงินฝากธนาคารงบประมาณ 7,010.27 ยูโร หากจายเงินสดเปลี่ยนเปนเครดิต เงินสด 7,010.27 ยูโร กรอบสีเขียว
ประเภทจ าย ค า ใช จ ายดํ าเนิ น ภารกิ จ ที มประเทศไทย (เปลี่ยนรายการบัญชี ยอ ยตามที่จ ายเงิน )
ยอดเงินที่จายตรงกับสัญญายืมเงิน
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 คาใชจายอื่น 7,010.27 ยูโร เครดิต ลูกหนี้
เงินยืม-งบประมาณ 7,010.27 ยูโร ยอดเงินที่จายเปนคาใชจายอื่นตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร
การจายเงิน
20

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง เงินที่ขาราชการหรือลูกจางยืมไปเพื่อใชจายในราชการตามสัญญายืมเงิน (กรมบัญชีกลาง,
2550: 6-5)
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ภาพที่ 13 ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินงบประมาณ (ใบสําคัญเทากับเงินยืม)

ภาพที่ 14 ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินงบประมาณ (ใบสําคัญนอยกวาเงินยืม)
ตัวอยาง รับคืนเงินยืมโครงการ Road Show คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทยเปนใบสําคัญ
นอยกวาเงินยืม 6,800.27 ยูโร เงินยืม 7,010.27 ยูโร รับคืนเงินสด 210 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง
เดบิต คาใชจายอื่น 6,800.27 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ 6,800.27 ยูโร คาใชจายอื่นมี
ยอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 6,800.27 ยูโร ตรวจกรอบสีแดง เดบิต เงินสด
210 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ 210 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทรับคืน คาใชจายดําเนิน
ภารกิจทีมประเทศไทย (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่จายเงิน) 210 ยูโรเทากับยอดที่รับคืนเงินสด
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ภาพที่ 15 ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินงบประมาณ (ใบสําคัญมากกวาเงินยืม)
ตัวอยาง รับคืนเงินยืมโครงการ Road Show คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทยเปนใบสําคัญ
มากกวาเงินยืม 7,210.27 ยูโร เงินยืม 7,010.27 ยูโร จายเงินสดเพิ่ม 200 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง
เดบิต คาใชจายอื่น 7,210.27 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ 7,010.27 ยูโร เครดิต เงินสด
200 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย คาใชจายดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย (เปลี่ยนรายการบัญชี
ยอยตามที่จายเงิน) 200 ยูโรเทากับยอดที่จายเงินสดเพิ่ม คาใชจายอื่นมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงิน
หรือเอกสารการจายเงิน 7,210.27 ยูโร
3.4.1.6 การรับเงินนอกงบประมาณ มีการรับเงินจากกระทรวงฯ 2 แบบ คือ วิธี
สงเงินเขาธนาคาร (Swift) และใหผลักสงจากเงินรายไดแผนดิน เหมือนกับเงินงบประมาณเพียงแต
เปลี่ยนการบันทึกเครดิต รายไดเงินงบประมาณ เปนรายไดเงินนอกงบประมาณ21 รับเงินเขาหมวด
บัญชียอยตามที่กระทรวงฯ สงเงิน ขอยกตัวอยางการผลักสงจากเงินรายไดแผนดิน
ตัวอยาง ผลักสงเงินรายไดแผนดินเปนคาใชจายดําเนินงานกงสุล 10% โครงการกงสุลสัญจร 2,574 ยูโร
บันทึกบัญชีจายผลักสง และรับผลักสงคูกันเสมอ ยอดเงินที่รับตรงกับหนังสือนําสงเงิน
จ ายผลั ก ส ง ตรวจสอบกรอบสี แดง เดบิต รายไดแ ผน ดิ น นํา สงคลัง 2,574 ยูโ ร เครดิต เงิ น ฝาก
ธนาคาร-รายไดแผนดิน 2,574 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย ผลักสงรายไดคาตรวจลงตรา
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รายไดเงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินคาใชจายในการดําเนินงานกงสุล 10% ที่หนวยงานในตางประเทศแจง
ขอจัดสรรเงิน และกระทรวงฯ สงเงินใหตามที่ขอ เพื่อนํามาใชจายในการดําเนินงานตามปกติ ซึ่งบันทึกบัญชีรับเปน
รายไดเงินนอกงบประมาณ และบันทึกบัญชีจายคาใชจายเหมือนเงินงบประมาณ (กรมบัญชีกลาง, 2550: 3-7)
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รับ ผลั กสง ตรวจสอบกรอบสี แดง เดบิต เงิน ฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ22 2,574 ยูโ ร เครดิต
รายไดเงินนอกงบประมาณ 2,574 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทรับผลักสง โครงการกงสุลสัญจร (เปลี่ยน
รายการบัญชียอยตามที่รับเงิน เชน คาจางเหมาบริการ คาเรียนภาษาทองถิ่น คาครุภัณฑและอุปกรณ
คาปรับปรุงซอมแซม คาใชจายเดินทางไปราชการ ฯลฯ)

ภาพที่ 16 ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินนอกงบประมาณ (จายผลักสง)
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เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ใชรับจายไดทั้งเงินคาใชจายดําเนินงานกงสุล 10% และเงินรับฝาก
(กรมบัญชีกลาง, 2550: 3-5)
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ภาพที่ 17 ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินนอกงบประมาณ (รับผลักสง)
3.4.1.7 การจายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ

ภาพที่ 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 (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่จายเงิน) ยอดเงินที่จายตรงกับสัญญายืมเงิน
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3.4.1.8 การรับคืนเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ มีการรับคืน 3 แบบ เหมือนกับ
เงินงบประมาณ และใชหลักการบันทึกบัญชีแบบเดียวกัน ขอยกตัวอยางการรับคืนใบสําคัญมากกวา
เงินยืม เพียงแตเปลี่ยนจากเครดิตลูกหนี้เงินยืม-งบประมาณ เปนลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ภาพที่ 19 ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ (ใบสําคัญมากกวาเงินยืม)
ตัวอยาง รับคืนเงินยืมคาใชจายดําเนินงานกงสุล 10% โครงการกงสุลสัญจร เปนใบสําคัญมากวา เงิน
ยืม 853.84 ยูโร เงินยืม 680 ยูโร จายเงินสดเพิ่ม 173.84 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต คาใชจาย
อื่น 853.84 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 680 ยูโร เครดิต เงินสด 173.84 ยูโร กรอบสี
เขี ย ว ประเภทจ าย โครงการกงสุ ล สัญจร (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่จายเงิน ) 173.84 ยูโ ร
เทากับสวนที่จายเงินสดเพิ่ม คาใชจายอื่นมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน
853.84 ยูโร
3.4.1.9 การรั บ เงิ น รั บ ฝาก 23 มี ก ารรั บ เงิ น 2 แบบ คื อ วิ ธี ส ง เงิ น เข า ธนาคาร
(Swift) และใหผลักสงจากเงินรายไดแผนดิน เหมือนกับเงินงบประมาณเพียงแตเปลี่ยนการบันทึก
เครดิต รายไดเงินงบประมาณ เปนเงินรับฝาก รับเงินเขาหมวดบัญชียอยตามที่กระทรวงฯ สงเงิน

23

เงินรับฝาก คือ เงินที่หนวยงานในตางประเทศไดรับจากหนวยงานอื่น หรือบุคคลภายนอก เพื่อใชตาม
วัตถุประสงคของเงินนั้น ไมไดนาํ มาใชจายในการดําเนินงานตามปกติ การรับเงินบันทึกเพิ่มยอดเครดิตเงินรับฝาก
เปนภาระหนี้สิน เมื่อจายเงินบันทึกลดยอดเดบิต เงินรับฝาก ไมบันทึกเปนคาใชจายเหมือนการจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ (กรมบัญชีกลาง, 2550:3-6)
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ภาพที่ 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. (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่รับเงิน เชน คาใชจายในการรับเสด็จฯ คาใชจ ายใน
การประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก เงินชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ คาใชจายดูแล
นักเรียนทุน คาใชจายในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คาใชจายในการรับคณะนายกรัฐมนตรี ฯลฯ)
ยอดเงินที่รับตรงกับหนังสือนําสงเงิน

ภาพที่ 21 ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินรับฝาก (จายผลักสง)
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ภาพที่ 22 ใบสําคัญการลงบัญชีรับเงินรับฝาก (รับผลักสง)
ตัวอยาง ผลักสงเงินรายไดแผนดินเปนเงินรับฝาก คาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก
1,073.59 ยูโร บันทึกบัญชีจายผลักสง และรับผลักสงคูกันเสมอ ยอดเงินที่รับตรงกับหนังสือนําสงเงิน
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 คาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตทั่ว
โลก (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่รับเงิน)
3.4.1.10 การจายเงินยืมจากเงินรับฝาก

ภาพที่ 23 ใบสําคัญการลงบัญชีจายเงินยืมจากเงินรับฝาก (เงินฝากธนาคาร)
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ตัวอยาง จายเงินยืมคาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก 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 ยอดเงินที่จายตรงกับสัญญา
ยืมเงิน
3.4.1.11 การรั บคืน เงินยืมจากเงิน รับฝาก มีการรับคืน 3 แบบ คือ เหมือนเงิน
งบประมาณ เปนการรับคืนเงินยืมกรณีที่ไดบันทึกรับเงินรับฝากแลว

ภาพที่ 24 ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินรับฝาก (ใบสําคัญเทากับเงินยืม)
ตัวอยาง รับคืนเงินยืมคาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลกเปนใบสําคัญเทากับเงินยืม
1,004.62 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินรับฝาก 1,004.62 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม- นอก
งบประมาณ 1,004.62 ยูโร กรอบสีเขียว ประเภทจาย คาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตทั่ ว
โลก (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่จายเงิน) เงินรับฝากมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร
การจายเงิน 1,004.62 ยูโร
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ภาพที่ 25 ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินรับฝาก (ใบสําคัญนอยกวาเงินยืม)
ตัวอยาง รับคืนเงินยืมคาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลกเปนใบสําคัญนอยกวาเงินยืม
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 คาใชจายในการประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก (เปลี่ยนรายการบัญชียอยตามที่จายเงิน)
เงินรับฝากมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 990 ยูโร

ภาพที่ 26 ใบสําคัญการลงบัญชีรับคืนเงินยืมจากเงินรับฝาก (ใบสําคัญมากกวาเงินยืม)
ตัวอยาง รับคืนเงินยืมคาใชจายในการไปประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลกเปนใบสําคัญมากกวาเงินยืม
1,073.59 ยูโร เงินยืม 1,004.62 ยูโร จายเงินสด 68.97 ยูโร ตรวจสอบกรอบสีแดง เดบิต เงินรับฝาก
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1,073.59 ยูโ ร เครดิต เงิ นสด 68.97 ยูโร เครดิต ลูกหนี้เงินยืม -นอกงบประมาณ 1,004.62 ยูโ ร
กรอบสีเขียว ประเภทจาย คาใชจายในการประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก (เปลี่ยนรายการบัญชียอย
ตามที่จายเงิน) เงินรับฝากมียอดจายตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการจายเงิน 1,073.59 ยูโร
3.4.1.12 การถอนเงินฝากธนาคารงบประมาณ

ภาพที่ 27 ใบสําคัญการลงบัญชีถอนเงินฝากธนาคารงบประมาณ
ตัวอยาง ถอนเงินฝากธนาคารงบประมาณไวใชในสํานักงาน 2,000 ยูโรตรวจสอบที่กรอบสี่เหลี่ยม สี
แดง เดบิต เงินสด 2,000 ยูโร เครดิต เงินฝากธนาคาร-งบประมาณ 2,000 ยูโร
3.4.2 การตรวจสอบรายงานการเงิน
เมื่อบันทึกบัญชีในใบสําคัญการลงบัญชีถูกตอง สงผลใหขอมูลในรายงานการเงินทุก
รายงานถูกตองดวย ผูบริหารนําขอมูลในรายงานการเงินไปใชประโยชนในการบริหารงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ ไมใชจายเงินเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับ จึงควรทําความเขาใจเฉพาะรายงานที่มี
ความสําคัญ ดังนี้
3.4.2.1 รายงานงบทดลอง สรุปขอมูลการรับจายเงินประจําเดือนตามบัญชีแยก
ประเภทขอมูลจากตารางที่ 2 ทําใหทราบวา มีเงินสดคงเหลือ 1,072.85 ยูโร เงินฝากธนาคาร-รายได
แผ น ดิ น ค างนํ าส งคลั ง 5,136.94 ยูโ ร เงิน ฝากธนาคาร-งบประมาณ 279,294.12 ยูโ ร เงิน ฝาก
ธนาคาร- นอกงบประมาณ 55,808.59 ยูโร รับรายไดจากเงินงบประมาณ 757,237.12 ยูโร ซึ่งบัญชี
ที่มียอดคงเหลือดานเครดิตจะแสดงยอดติดลบ เชน หนี้สิน ทุน รายได มิไดหมายความวาใชเงินจนติดลบ
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ตารางที่ 2 รายงานงบทดลอง ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
ชื่อบัญชีบญ
ั ชีแยกประเภท
สินทรัพย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - รายไดแผนดิน
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ครุภณ
ั ฑและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สิน
คาใชจายคางจาย
เงินรับฝาก
ทุน
ทุน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
รายได
รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินนอกงบประมาณ
รายไดแผนดินดานการกงสุล
คาใชจาย
เงิน พขต.
เงิน พคท.
คาจางชั่วคราว
คาไฟฟาและแกสทําความอบอุน
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย ถุงเมล และอื่นๆ
คาเชาบาน
คาลวงเวลา
คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินรางวัล/คาตอบแทนประเพณีทอ งถิ่น
คาซอมแซมบํารุงรักษา
คาประกันภัย
คาเลี้ยงรับรองและพิธีการ
คาจางเหมาบริการและอื่นๆ

ยกมา (EUR) เดบิต (EUR) เครดิต (EUR) ยกไป (EUR)
2,237.01
5,733.53
384,502.39
67,611.05
5,629.38
1,907.11
250,347.72
-210,115.19
5,578.50
-67,798.00

3,616.00
808
12,299.41
1,791.61
63,125.33
2,155.10

4,780.16
1,404.59
117,507.68
13,594.07
3,414.88
1,335.62

1,072.85
5,136.94
279,294.12
55,808.59
65,339.83
2,726.59
250,347.72
-210,115.19
5,578.50
0

1,419.00
12,774.59

1,419.00
1,791.61

0
-56,815.02

-198,844.13
80,757.81

-198,844.13
80,757.81

-746,356.71
-2,574.00
-9,760.00

10,880.41 -757,237.12
-2,574.00
808 -10,568.00

99,290.22
1,721.81
106,003.10
5,529.32
4,300.43
3,953.57
5,496.11
38,424.72
1,792.80
10,432.17
14,364.68
1,210.23
6,996.25
13,510.98
4,486.59

15,413.00
384
15,734.17
2,755.02
1,096.16
420.19
529.42
9,050.41
1,445.38

4,097.93
2,063.52
1,672.44

114,703.22
2,105.81
121,737.27
8,284.34
5,396.59
4,373.76
6,025.53
47,475.13
3,238.18
10,432.17
14,364.68
1,210.23
11,094.18
15,574.50
6,159.03
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ชื่อบัญชีบญ
ั ชีแยกประเภท
เงินประกันสังคม
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุงานบานงานครัวและอื่นๆ
คาใชจายอื่น
รายไดแผนดินนําสงคลัง
รวม

ยกมา (EUR) เดบิต (EUR) เครดิต (EUR) ยกไป (EUR)
20,136.90
2,876.70
23,013.60
4,052.09
976.81
5,028.90
3,078.57
542.96
3,621.53
1,604.88
406.46
2,011.34
8,569.16
3,656.32
12,225.48
76,188.95
1,404.59
77,593.54
0 162,514.52 162,514.52
0

3.4.2.2 รายงานบัญชีคุมงบประมาณ ขอมูลจากตารางที่ 3 ทําใหทราบสถานะ
การเงิ น ว า หมวดรายจ า ยย อ ยมี ก ารรั บ เงิ น จ า ยเงิ น คงเหลื อ เท า ใด ยกเว น หมวดค า ใช ส อย
คาสาธารณูปโภค คาวัสดุใหดูยอดคงเหลือที่รวมคาใชสอย รวมคาสาธารณูปโภค รวมคาวัสดุ ซึ่งมี
สถานะเงิ น คงเหลื อ ดั งนี้ เงิ น พ.ข.ต. 64,882 ยูโ ร คาจางชั่ว คราว 81,550.73 ยูโ ร คาเชาบา น
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
เมื่ อ เจ า หน า ที่ ค ลั ง บั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป น ป จ จุ บั น จะทราบสถานะเงิ น งบประมาณคงเหลื อ ทั น ที เป น
ประโยชนในการควบคุมการใชจายไมใหเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และบริหารงบประมาณไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 3 รายงานบัญชีคุมงบประมาณ ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
หมวดเงินงบประมาณ

รับสะสมยก รับใน รับ
จายสะสม
โอน
มา
เดือนนี้ คืน
ยกมา
EUR

งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑและอุปกรณ
- อื่นๆ
รวมงบลงทุน
งบบุคลากร
- พขต.
- พคท.
- คาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาเชาบาน
- คาลวงเวลา
- คาชวยเหลือการศึกษาบุตร

EUR

58,435.06
56,115.06
114,550.12
168,704.81 10,880.41
3,641.81
203,288.00
375,634.62 10,880.41

67,479.30
5,000.00
10,432.17

EUR EUR

EUR
7,898.50
56,115.06
64,013.56

จายใน
เดือนนี้

คงเหลือ

EUR

EUR

50,536.56
50,536.56

99,290.22
1,721.81
106,003.10
207,015.13

15,413.00 64,882.00
384 1,536.00
15,734.17 81,550.73
31,531.17 147,968.73

36,524.72
1,792.80
12,646.67

9,050.41 21,904.17
1,445.38 1,761.82
-2,214.50
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หมวดเงินงบประมาณ

รับสะสมยก รับใน รับ
จายสะสม
โอน
มา
เดือนนี้ คืน
ยกมา
EUR

EUR

EUR EUR

EUR

จายใน
เดือนนี้

คงเหลือ

EUR

EUR

- เงินรางวัลประเพณีทองถิ่นหรือเงิน

คาตอบแทนวันหยุดพักผอนประจําป
- อื่นๆ
รวมคาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาซอมแซมบํารุงรักษา
- คาประกันภัย
- คาเลี้ยงรับรองและพิธีการ
- คาจางเหมาบริการและอื่นๆ
- เงินประกันสังคม
- อื่นๆ
รวมคาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาวัสดุสาํ นักงาน
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- คาวัสดุงานบานงานครัวและอื่นๆ
- อื่นๆ

รวมคาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟาและแกสทําความอบอุน
- คาน้ําประปา
- คาโทรศัพท
- คาไปรษณีย ถุงเมล และอื่นๆ
- อื่นๆ

34,011.00

14,364.68

19,646.32

116,922.47
24,096.39

65,328.87

10,495.79 41,097.81
24,096.39
-1,210.23
4,097.93 -6,569.45
2,063.52 -15,574.50
1,672.44 -6,159.03
2,876.70 18,495.40
25,018.76

41,509.00
25,018.76

1,210.23
2,471.52
13,510.98
4,486.59
20,136.90

90,624.15

41,816.22 10,710.59 38,097.34

12,048.19
3,065.51
3,078.57
1,604.88

12,048.19
976.81 -4,042.32
542.96 -3,621.53
406.46 -2,011.34
12,509.38

7,748.96

1,926.23 14,882.38

5,529.32
4,300.43
3,953.57
5,496.11

18,072.28
-8,284.34
-5,396.59
-4,373.76
-6,025.53
18,764.07

12,509.38

24,557.57
18,072.28

2,755.02
1,096.16
420.19
529.42

18,764.07

รวมคาสาธารณูปโภค

36,836.35

19,279.43

4,800.79 12,756.13

รวมงบดําเนินงาน
งบรายจายอื่น
- คาใชจายในการดําเนินภารกิจ
เรงดวนฯ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ
- คาใชจายในการดําเนินภารกิจทีม
ประเทศไทย
- คาใชจายในการเสริมสรางนโยบาย
ครัวไทยสูครัวโลกในตางประเทศ
รวมงบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

268,940.54

134,173.48

27,933.40 106,833.66

21,699.11

2,867.59

18,831.52

6,992.62

4,114.88

241.44

9,010.27

2,000.00

7,010.27

6,401.54
44,103.54
803,228.82 10,880.41

2,636.30

2,904.78
3,496.76
11,887.25
7,251.71 24,964.58
417,089.42 117,252.84 279,766.97
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สรุ ปว า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน รับเงิน งบประมาณจาก
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 รายงานรายได เ งิ น นอกงบประมาณ ซึ่ ง จะมี บั ญ ชี คุ ม ย อ ยเงิ น แต ล ะ
ประเภทแนบประกอบรายงานการเงิน ขอมูลจากตารางที่ 4 มีสถานะการเงินดังนี้
1) เงินคาใชจายดําเนินงานกงสุล รับเงิน 2,574 ยูโร จาย 853.84 ยูโร
คงเหลือ 1,720.16 ยูโร
2) เงิ น รับฝาก (รับจากประเทศไทย) รับเงิน 133,948.32 ยูโ ร จาย
84,996.82 ยูโร คงเหลือ 48,951.50 ยูโร
3) เงิ น รั บ ฝาก (รั บ เอง) รั บ เงิ น 8,716.90 ยู โ ร จ า ย 853.38 ยู โ ร
คงเหลือ 7,863.52 ยูโร
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ตารางที่ 4 รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
รายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
รับจากประเทศไทยเปนคาธรรมเนียมกงสุล
รับ
จาย
รายการ
EUR
EUR
ยอดยกมา
2,574.00
853.84
รวมเดือนนี้
0
0
รวมปนี้
2,574.00
853.84
รายการจาย (แยกตาม GL)
EUR
รวมรายการจาย
0
รับจากประเทศไทยเปนเงินรับฝาก
รับ
รายการ
EUR
ยอดยกมา
132,543.73
- คาใชจายนักเรียนทุนของสํานักงาน ก.พ.
- อื่นๆ
331
- คาใชจายในการประชุม ออท. / กสญ. ทั่วโลก
1,073.59
รวมเดือนนี้
1,404.59
รวมปนี้
133,948.32
รายการจาย (แยกตาม GL)
EUR
เงินรับฝาก
12,774.59
รวมรายการจาย
12,774.59

รายการ
ยอดยกมา
- อื่นๆ
รวมเดือนนี้
รวมปนี้
รายการจาย (แยกตาม GL)
รวมรายการจาย

รับเองเปนเงินรับฝาก
รับ
EUR
8,329.88
387.02
387.02
8,716.90
EUR
0

โอน
EUR
0
0
0

คงเหลือ
EUR
1,720.16
0
1,720.16

จาย
EUR
72,222.23
11,370.00
331
1,073.59
12,774.59
84,996.82

โอน
EUR
0

คงเหลือ
EUR
60,321.50
-11,370.00
0
0
-11,370.00
48,951.50

จาย
EUR
853.38

โอน
EUR
0

0
853.38

0
0

0
0

คงเหลือ
EUR
7,476.50
387.02
387.02
7,863.52
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3.4.2.4 บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน ขอมูลจากตารางที่ 5 แสดงถึงยอดเงินรายได
แผนดินดานกงสุลที่รวมรับสะสมยกมา (เดือนตุลาคมถึงเมษายน 2559) 9,760 ยูโร รับเดือนนี้ 808 ยูโร
นําสงสะสมยกมา (เดือนตุ ลาคมถึงเมษายน 2559) 76,188.95 ยูโร นําสงเดือนนี้ 1,404.59 ยูโ ร
ยอดคางนําสงจะเปนยอดเพียงปเดียว ถามีการนําสง (ผลักสง) มากกวารับเงินยอดจะติดลบ หากจะดู
ยอดรายไดแผนดินคางนําสงใหดูที่รายงานงบทดลอง เงินฝากธนาคาร-เงินรายไดแผนดินชองยกไปใน
กรณีไมมีเงินสดรายไดแผนดิน
ตารางที่ 5 บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2559

ชื่อบัญชี
รายไดคาหนังสือ
เดินทาง
รายไดคาตรวจลง
ตรา
รายไดคานิติกรณ
อื่นๆ
รวม

ชื่อบัญชี
คาปรับ
เบ็ดเตล็ด
เงินเหลือจายป
เกา
อื่นๆ
รวม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
รายไดแผนดินดานการกงสุล
รับสะสมยก
รวมรับสะสม นําสงสะสมยก
นําสงสะสม
มา
รับเดือนนี้
ถึงเดือนนี้
มา
นําสงเดือนนี้ ถึงเดือนนี้
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,184.00

178

2,362.00

4,500.00
3,075.00
1
9,760.00

360
270

4,860.00
3,345.00
1
10,568.00

808

คางนําสง
EUR
2,362.00

76,188.95
76,188.95

1,404.59

77,593.54 -72,733.54
3,345.00
1
1,404.59 77,593.54 -67,025.54

รายไดแผนดินอื่น
รับสะสมยก รับในเดือน รวมรับสะสมถึง นําสงสะสมยก
นําสงสะสม
มา
นี้
เดือนนี้
มา
นําสงเดือนนี้ ถึงเดือนนี้
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

คางนําสง
EUR

3.4.2.5 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร มีวิธีการตรวจสอบดังนี้
1) ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร 348,475.22 ยูโร จะมียอด
เทากับยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนในใบแจงยอดธนาคาร (Statement)
2) สังเกตรายการปรับบวกหรือหักที่ผิดปกติ เชน เงินสดหรือเงินฝาก
ระหวางทางวามีการฝากจริงหรือไม หากมีการฝากจริงจะมีใบสําคัญการลงบัญชีและใบนําเงินฝาก
ธนาคาร แตใบแจงยอดธนาคารยังไมแสดงการฝากเงิน

46
3) ยอดคงเหลือของสํานักงาน 340,239.65 ยูโร จะมียอดเทากับเงิน
ฝากธนาคารในรายงานงบทดลอง
4) สอท. ณ กรุ ง ลิ ส บอนมี บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารเพี ย งบั ญ ชี เ ดี ย ว
เนื่องจากมีการรับเงินรายไดแผนดินนอยมาก หากเปดบัญชีงบประมาณดวย การผลักสงโอนเงินรายได
แผนดินเขาบัญชีงบประมาณจะเสียคาธรรมเนี ยมการโอนเงิน เพื่อความคลองตัวจึงเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพียงบัญชีเดียว และควบคุมการใชจายเงินตามประเภทเงินฝากธนาคาร-เงินรายไดแผนดิน
เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ในระบบบัญชีฯ
ตารางที่ 6 งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (รายไดแผนดินและงบประมาณ)
ธนาคาร BBVA บัญชีเลขที่ 000/200008280
ประจําเดือน พฤษภาคม 2559
รายการ
ยอดคงเหลือตามใบแจงยอดธนาคาร
หัก เงินโอนคาประกันสังคม
รับเงินคืนจากเจาของบานนายเกษมสันตฯ
เงินเขาจากประเทศไทย
คาสงถุงเมล เช็ค # 743650122
คาดูแลระบบคอมพิวเตอร เช็ค # 2639650192
คาเชาบาน-นางสุณีฯ เช็ค # 2239650214
คาใชจายในการเขาประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก
ยอดคงเหลือตามบัญชีสาํ นักงาน
หมายเหตุ (ดูจากยอดเงินฝากธนาคารในรายงานงบทดลอง)
1. เงินฝากธนาคาร – รายไดแผนดิน
2.. เงินฝากธนาคาร – งบประมาณ
3. เงินฝากธนาคาร –นอกงบประมาณ
รวม

จํานวนเงิน
ยูโร
ยูโร
348,475.22
4,295.70
1,250.00
800.00
336.40
184.50
1,300.00
68.97 8,235.57
340,239.65
ยูโร
5,136.94
279,294.12
55,808.59
340,239.65

3.4.2.6 รายงานกระทบยอด เปนการควบคุมการใชจายเงินใหตรงกับประเภท
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดินที่ไดรับวา มีเงินสดรวมกับเงินฝากธนาคาร
และลูกหนี้เงินยืม (ไมตัดงบ) ตองมียอดรวมเทากับรายงานบัญชีคุมเงินประเภทนั้นในระบบบัญชีฯ
ผลตางของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดินคางนําสงคลังมียอดเปนศูนยเสมอ
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ตารางที่ 7 รายงานกระทบยอด ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
รายงานการกระทบยอด ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
รายการ
1. เงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2559
เงินสดงบประมาณ (เก็บยอดจากตารางที่ 2 เงินสดรายไดแผนดิน)
บวก เงินฝากธนาคาร – งบประมาณ (เก็บยอดจากตารางที่ 2)
หัก คาใชจายคางจายของป 58
รวมเงินงบประมาณคงเหลือ
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีคุมงบประมาณ (เก็บยอดจากตารางที่ 3)
ผลตาง
2. เงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ 2559
เงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (เก็บยอดจากตารางที่ 2)
บวก ลูกหนี้เงินยืม -นอกงบประมาณ (ไมตัดงบ) [เก็บยอดบัญชีคุมนอกระบบ ]
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ
ยอดคงเหลือตามรายงานรายไดเงินนอกงบประมาณ :รับจากประเทศไทยเปนคาธรรมเนียมกงสุล (เก็บยอดจากตารางที่ 4)
รับจากประเทศไทยเปนเงินรับฝาก (เก็บยอดจากตารางที่ 4)
รับเองเปนรับฝาก (เก็บยอดจากตารางที่ 4)
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ
ผลตาง
3. เงินรายไดแผนดินคางนําสงคลัง ปงบประมาณ 2559
เงินสดรายไดแผนดิน
เงินฝากธนาคาร-รายไดแผนดิน (เก็บยอดจากตารางที่ 2)
รวมรายไดแผนดินคางนําสง
ยอดคงเหลือตามรายงานรายไดแผนดิน
ผลตาง

จํานวนเงิน (ยูโร)
1,072.85
279,294.12
600.00
279,766.97
279,766.97
55,808.59
2,726.59
58,535.18
1,720.16
48,951.50
7,863.52
58,535.18
5,136.94
5,136.94
5,136.94
-

การตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีเปน สิ่งสําคัญ ผูบริหารสามารถตรวจ
พบความผิดปกติไดรวดเร็ว แกปญหาไดทันเวลา และนําขอมูลการเงินมาใชในการตัดสินใจวางแผนงาน
ปรับแผนงาน ติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานโครงการๆ ปรับลดหรือเพิ่มกิจกรรมงานโครงการ
การปรับปรุงซอมแซม การจัดซื้อวัสดุที่จําเปนไวใชในราชการ การขอเก็บเงินไวใชเหลื่อมป เพื่อใช
งบประมาณใหมีความคุมคา บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดํา เนินภารกิจ
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
รายงานการศึกษานี้ไดตั้งคําถามการศึกษาวา หนวยงานในตางประเทศควรมีการจัดวาง
ระบบการควบคุ ม ภายในด า นการบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น อย า งไร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงาน ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดผลเสียหายตอราชการและผูที่เกี่ยวของ ผูเขียนจึงศึกษาและใชกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน
ของ COSO และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรอบแนวคิดตามระเบียบที่เกี่ยวของ การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูแลว ปญหาอุปสรรค ขอตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน เอกสาร
หลั กฐานต างๆ มาวิ เ คราะห ป ระมวลผลและนํา เสนอผลการศึ กษา ซึ่ งสามารถตอบโจทย คําถาม
การศึกษา สมมติฐานการศึกษา ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา และประโยชนที่ไดรับจาก
การศึกษาดังกลาวขางตน
หนวยงานในตางประเทศมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีอยูนั้น ยังใชเปนเครื่องมือ
การบริหารงานไดอยางเหมาะสมควบคุมในจุดที่สําคัญ โดยจัดระบบงานใหมีการควบคุมกํากับดูแลที่ดี
และปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวของ ยกเวนดานการบัญชีและงบเดือน ซึ่งไดเปลี่ยนระบบบัญชีจาก
เกณฑ เ งิ น สดเป น เกณฑ คงค าง ยั งไม มี การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขอ ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบภายในที่ประพฤติมิชอบและเกิดผลเสียหายตอราชการ เกิดจากผูบริหารไมใหความสําคัญ
กับระบบการควบคุมภายใน ไมตรวจสอบบัญชีและงบเดือนกอนสงใหกระทรวงฯ ผูที่มี สวนเกี่ยวของ
ไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน จึงมีชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบไดงายขึ้น เมื่อเกิดผล
เสียหายตอราชการ ผูที่เกี่ยวของตามตําแหนงหนาที่จึงมีสัดสวนความรับผิดทางละเมิ ดตามกฎหมาย
ผูเขียนจึงศึกษาวิธีการปองกันหรือลดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพื่อใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ลดความเสี่ยงที่
เกิดผลเสียหายตอราชการและผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บุคลากรของหนวยงานในตางประเทศสามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากรายงานการศึกษาฉบับนี้ไปตอยอดในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน หรือ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในงานดานอื่นๆ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ทันกาล เพื่อจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม โดยมีสรุปผลการศึกษา ดังนี้
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4.1 สรุปผลการศึกษา
กระทรวงฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหหนวยงานในตางประเทศตามกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญและมีโอกาสเกิดผลเสียหายตอราชการ เชน การ
บริหารงบประมาณ งานโครงการ การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การจายเงิน การบัญชีและ งบเดือน
งานกงสุล การบริหารทรัพยสิน ฯลฯ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูนั้น ยังจัดการความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม ยกเวนดานการบัญชีและงบเดือน เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดเปน
เกณฑคงค าง จึ งตองจั ดวางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับระบบบัญชี ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้
ระบบการควบคุมภายในจะมี ป ระสิทธิภ าพเมื่อผูบริห ารใหความสําคัญ สั่งการและติดตามผลให
บุคลากรดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดผลเสียหายตอ
ราชการและผูที่เกี่ยวของ ตามตําแหนงหนาที่
ในป จ จุ บั น มิ ติ ง านด านการตา งประเทศมีค วามหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น แตห นว ยงานใน
ตางประเทศมีอัตรากําลังบุคลากรคอนขางจํากัดและมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น เชน การรับคณะที่มาเยือน
รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศฯ หรือดําเนิ นงานโครงการยุทธศาสตรหลายโครงการติดตอกัน ทําให
คณะกรรมการตรวจสอบการรั บ จ ายเงิน และคณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน มิไดป ฏิบัติห น าที่ และ
คณะกรรมการฯ ไมเขาใจวิธีการตรวจสอบบัญชีและงบเดือน ผูบริหารไมตรวจสอบบัญชีและงบเดือน
กอนสงใหกระทรวงฯ จึงมีชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบโดยไมเจตนา และไมรูวาเมื่อเกิด ผล
เสียหายตอราชการ ผูทีเกี่ยวของตามตําแหนงหนาที่มีสัดสวนความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมาย
ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานในตางประเทศสวนใหญไมมีความรูเรื่องบัญชี จึงไม
เขาใจหลักการบัญชี ไมรูวาบันทึกบัญชีแบบนี้จะเชื่อมโยงไปรายงานตางๆ อยางไร และจะบันทึกบัญชี
ดานเดบิต เครดิตอยางไร ผู เขีย นตระหนักถึงปญหาเหลานี้มาโดยตลอด จึงไดจัดทําคูมืองานคลัง
สําหรับบัญชีเกณฑคงคาง เพื่อใหเจาหนาที่คลังใชเปนแนวทางในการเขารับหนาที่การรับสงมอบงาน
การปฏิบัติงานคลัง และวิธีบันทึกบัญชีที่จําเปนไวครบถวน พรอมทั้งสอดแทรกการควบคุมภายในไว
ในวิธีจัดทํารายงานการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่เคยมีในระบบบัญชีเกณฑเงินสด เชน ไมแนบเอกสาร
การรับเงินรายไดแผนดิน ใบนําเงินฝากธนาคารมากับงบเดือน กลุมตรวจสอบภายใน ไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาบันทึกรับเงินรายไดแผนดินครบถวนหรือไม เงินรายไดแผนดินที่เก็บรักษาเปนเงินสดมี
อยูจริงตามยอดที่แสดงในงบเดือนหรือไม ระบบบัญชีเกณฑคงคางไดลดความเสี่ยงดังกลาว โดยให
แนบเอกสารการรับจายเงินทุกรายการมากับรายงานการเงินที่สงใหกระทรวงฯ จากการศึกษาขางตน
สามารถวิเคราะหองคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินดังนี้
1) สภาพแวดลอมการควบคุม เจาหนาที่คลังหลายคนไมจบการศึกษาดานบัญชี ทําหนาที่
รับจายเงิน และบันทึกบัญชีดวย
2) การประเมินความเสี่ยง บันทึกบัญชีรับเงินซ้ํา ไมบันทึกรับเงิน จายเงินซ้ํา บันทึกบัญชี
ผิ ด หลั ก การบั ญชี สร างหลั กฐานใหส อดคล องกับการบัน ทึก บัญ ชี ซึ่ งมี โ อกาสเกิดระดั บน อย แต
ผลกระทบที่เกิดความเสียหายมีระดับนอยถึงขั้นสูงมาก
3) กําหนดกิจกรรมการควบคุม เชน บันทึกบัญชีใหเปนปจจุบันตามคูมือบัญชี เรงรัดการ
ชดใชเงินยืมมิใหคางนาน สงรายงานการเงินตามกําหนดเวลา คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน
และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลังตามหนาที่ มีขั้นตอนอนุมัติ
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ดําเนินการอนุมัติจายเงิน เก็บรักษาเงินสดไวสํารองจายไมสูงมาก ตรวจสอบใบสําคัญการลงบั ญชีกับ
เอกสารการรับจายเงิน สอบทานรายงานการเงินกอนสงกระทรวงฯ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับ
การควบคุมภายใน โดยกํากับดูแลใหบุคลากรดําเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยูอยางตอเนื่อง
และปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวของ
4) สารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเรื่องระบบการควบคุมภายใน
ใหบุคลากรทุกคนเขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการควบคุม เพื่อเสริมสรางใหมีระบบงาน
ที่ดีปองกันผลเสียหายที่เกิดตอราชการและผูที่เกี่ยวของ
5) การติดตามประเมินผล ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่กํากับดูแล ติดตาม
ประเมินผลวาบุคลากรไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวหรือไม การควบคุมภายในที่
มีอยูเพียงพอและเหมาะสมหรือไม หากมีความเสี่ยงใดเกิดขึ้นใหมตองปรับปรุงการควบคุมภายในให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางทันกาล
ดังนั้ น ผู บ ริ หารควรจั ด ให มีร ะบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงิน
เพื่อใหมีการกํากับดูแลที่ดี และใชวิธีการตรวจสอบใบสําคัญการลงบัญชีและรายงานการเงินตามขอ
3.4 เนื่องจากเปนขั้นตอนแรกในการบันทึกขอมูลการรับจายเงินเขาระบบบัญชีฯ เมื่อบันทึกขอมูล
รับจายเงินถูกตอง รายงานการเงินจะมีความนาเชื่อถือดวย ในชั้นนี้ เพื่อใหผูบริหารที่ไมมีความรูเรื่อง
บั ญ ชี ล ดความกั ง วล และช ว ยให เ ข า ใจวิ ธี ต รวจสอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี ไ ด ร วดเร็ ว มากขึ้ น จึ ง ควร
ตรวจสอบเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ 2 ประเด็น24 คือ
1) การรับเงินรายไดแผนดินและการนําเงินฝากธนาคาร เพื่อตรวจสอบวงจรของเงิน
รายไดแผนดินใหมีการรับและนําเงินฝากธนาคารครบถวน
2) การจายเงิน เชน การจายคาใชจายตางๆ การจายเงินยืม ที่มีผลกระทบตอเงินสด
และเงินฝากธนาคาร ใบสําคัญการลงบัญชีที่เดบิตหรือเครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร มีการ
บันทึกบัญชีถูกตองหรือไม รับเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเพิ่มยอดดานเดบิต จายเงินสดหรือเงิน
ฝากธนาคารลดยอดดานเครดิต ยอดเงินที่บันทึกรายการ และเลือกตัดหมวดเงินในรายการบัญชี
ยอยตรงกับเอกสารการรับจายเงินหรือไม
สําหรับใบสําคัญการลงบัญชีเรื่องอื่น สอบทานยอดเงินที่บันทึกบัญชีวาตรงกับเอกสารที่
เกี่ยวของ กรณีที่ไมมีผลกระทบตอเงินสดและเงินฝากธนาคาร
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ควรใหความสําคัญในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงานในตางประเทศมากขึ้น เพื่อกระตุนใหบุคลากรในตางประเทศตระหนักถึง
ความสําคัญและเขามามีสวนรวม ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบงาน
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การทําตัวอักษรหนาเพื่อใหผูบริหารมุงเนนตรวจสอบการบันทึกบัญชีในจุดเสี่ยงที่มสี าระสําคัญ ซึ่งเปนหัวใจของ
รายงานการศึกษาฉบับนี้
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ตางๆ มีการควบคุมกํากับดูแลที่ดี ลดความเสี่ยงที่ เกิดผลเสียหายตอราชการ และผูที่เกี่ยวของตาม
ตําแหนงหนาที่ และประหยัดคาใชจายในการสอบสวนหรือดําเนินคดีในกรณีที่มีผลเสียหายเกิดขึ้น
2) กระทรวงฯ ควรจัดการสอบคัดเลือกและบรรจุขาราชการสายสนับสนุน ใน
ตําแหนงพนักงานธุรการที่จบการศึกษาดานบัญชีอยางตอเนื่อง เพื่อไดคนที่มีความสามารถเหมาะสม
กับงานในหนาที่ เนื่องจากเจาหนาที่คลังหลายคนไมไดจบการศึกษาดานบัญชี สงผลใหการบันทึก
บัญชีผิดพลาดไดงาย และมีความเสี่ยงที่อาจจะใชจายเงินเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
3) ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงฯ ควรกํ า ชั บ ให บุ ค ลากรของหน ว ยงานใน
ตางประเทศให ความรว มมื อปฏิ บั ติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางให
ระบบงานตางๆ มีการควบคุมกํากับดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) ปรับปรุงคูมือการบริหารงานของหนวยงานในตางประเทศ เพื่อจัดวางระบบ
การควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินใหเหมาะสม เนื่ องจากมีการเปลี่ยนระบบบัญชี
จากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคาง และแจงเวียนใหรับทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน และจัดอบรมให
ความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายใน
อยางเขาใจและควบคุมความเสี่ยงไดจริง
2) ติ ด ตามประเมิ น ผลว าระบบการควบคุ ม ภายในด า นการบัญ ชี แ ละรายงาน
การเงินของหนวยงานในตางประเทศที่กําหนดไว บุคลากรสามารถปฏิ บัติไดหรือไม มีปญหาอุปสรรค
ในเรื่องใด เพื่อหาแนวทางแกไขป ญหารว มกันอยางเหมาะสม และลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรั บ ได เพื่ อให ร ายงานการเงิ น มีขอมูล ถูกตอง นาเชื่อถือ และนําไปใชตัดสิน ใจในการบริห าร
งบประมาณใหสนับสนุนการดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรทุกระดับ โดยมีระยะเวลาการอบรมที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาความรู ทักษะในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหบุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สภาพแวดลอม การ
ควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมการควบคุ ม สารสนเทศและการสื่ อ สาร การติ ด ตาม
ประเมิ น ผล โดยให ผู เ ข า รั บ การอบรมฝ ก ปฏิ บั ติ จั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในบนพื้ น ฐาน
องคประกอบดังกลาว และครอบคลุมการดําเนินงานของหนวยงานในตางประเทศครบทุกดาน มีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําความรูที่ไดรับไปจัดวางระบบการควบคุมภายในไปปรับปรุงกิจกรรม
การควบคุมภายในใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอยางทันกาล
4) เพิ่ ม ระยะเวลาการอบรมให ค วามรู กั บ บุ ค ลากรที่ จ ะไปประจํ า การใน
ตางประเทศไดเรียนรูและฝกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินอยางเพียงพอ โดยฝก
ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของหนวยงานที่ไปประจําการ และยกตัวอยางกรณีศึกษาที่เ กิด
ปญหาจริงวามีวิธีการประพฤติมิชอบอยางไร และมีแนวทางปองกันอยางไร เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู
และเขาใจถึงจุดออนที่มีความเสี่ยงและวิธีการควบคุม เนื่องจากเปนระบบงานที่มีความเสี่ยงและสงผล
เสียหายตอราชการ หากไมมีการควบคุมกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ก
ผังบัญชีในระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ
ชื่อบัญชีแยกประเภท
1. สินทรัพย
1.1 สินทรัพยหมุนเวียน
1.1.1 เงินสด
1.1.2 เงินฝากธนาคาร - รายไดแผนดิน
1.1.3 เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ
1.1.4 เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ
1.1.2 ลูกหนี้
1.1.2.1 ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ
1.1.2.2 ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
1.1.3 วัสดุคงเหลือ
1.1.4 คาใชจายจายลวงหนา
1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน
1.2.1 อาคารและสิ่งปลูกสราง
1.2.2 คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสราง
1.2.3 ครุภัณฑและอุปกรณ
1.2.4 คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑและอุปกรณ
1.2.6 งานระหวางกอสราง
1.2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
2. หนี้สิน
2.1 หนี้สินหมุนเวียน
2.1.1 เจาหนี้
2.1.2 คาใชจายคางจาย
2.1.3 เงินรับฝาก
2.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2.2 หนี้สินไมหมุนเวียน
2.2.1 รายไดรอการรับรู
2.2.2 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
3. สวนทุน
3.1 ทุน
3.2 รายไดสูง (ต่าํ ) กวาคาใชจา ยสะสม
3.3 รายไดสูง (ต่าํ ) กวาคาใชจา ย

รหัสบัญชี
1000000000
1100000000
1111000000
1112110000
1112120000
1112130000
1120000000
1121000000
1122000000
1130000000
1140000000
1200000000
1210000000
1220000000
1230000000
1240000000
1260000000
1270000000
2000000000
2100000000
2110000000
2120000000
2130000000
2140000000
2200000000
2210000000
2220000000
3000000000
3100000000
3200000000
3300000000
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4. รายได
4.1 รายไดรับจากหนวยงานตนสังกัด
4.1.1 รายไดจากเงินงบประมาณ
4.1.2 รายไดจากเงินนอกงบประมาณ
4.2 รายไดแผนดิน
4.2.1 รายไดแผนดินดานการกงสุล
4.2.2 รายไดแผนดินอื่น
4.3 รายไดเงินนอกงบประมาณที่จัดเก็บไดเอง
4.3.1 รายไดจากการรับบริจาค
5. คาใชจาย
5.1 คาใชจายจากการดําเนินงาน
5.1.1 คาใชจายดานบุคลากร
5.1.1.1 เงิน พขต.
5.1.1.2 เงิน พคท.
5.1.1.3 คาจางชั่วคราว
5.1.1.4 คาใชจายดานบุคลากรอื่น
5.1.2 คาใชจายในการดําเนินงาน
5.1.2.1 คาสาธารณูปโภค
5.1.2.1.1 คาไฟฟาและแกสทําความอบอุน
5.1.2.1.2 คาน้ําประปา
5.1.2.1.3 คาโทรศัพท
5.1.2.1.4 คาไปรษณีย ถุงเมล และอื่นๆ
5.1.2.2 คาตอบแทน
5.1.2.2.1 คาเชาบาน
5.1.2.2.2 คาลวงเวลา
5.1.2.2.3 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
5.1.2.2.4 คารักษาพยาบาล
5.1.2.2.5 เงินรางวัล/คาตอบแทนประเพณีทองถิน่
5.1.2.2.6 เงินพิเศษลูกจางในตางประเทศ

รหัสบัญชี
4000000000
4100000000
4110000000
4120000000
4200000000
4210000000
4220000000
4300000000
4310000000
5000000000
5100000000
5110000000
5111000000
5112000000
5113000000
5114000000
5120000000
5121000000
5121100000
5121200000
5121300000
5121400000
5122000000
5122100000
5122200000
5122300000
5122400000
5122500000
5122600000
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ชื่อบัญชีแยกประเภท
5. คาใชจาย
5.1.2.3 คาใชสอย
5.1.2.3.1 คาเชาสํานักงาน
5.1.2.3.2 คาเชาทําเนียบ
5.1.2.3.3 คาเชาทรัพยสนิ
5.1.2.3.4 คาซอมแซมบํารุงรักษา
5.1.2.3.5 คาประกันภัย
5.1.2.3.6 คาเลี้ยงรับรองและพิธีการ
5.1.2.3.7 คาจางเหมาบริการและอื่นๆ
5.1.2.3.8 เงินประกันสังคม
5.1.2.4 คาวัสดุ
5.1.2.4.1 คาวัสดุสาํ นักงาน
5.1.2.4.2 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
5.1.2.4.3 คาวัสดุงานบานงานครัวและอื่นๆ
5.1.2.4.4 คาวัสดุวารสารและตํารา
5.1.3 คาใชจายเงินอุดหนุน
5.1.4 คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
5.1.5 คาเสื่อมราคา
5.1.5.1 คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑและอุปกรณ
5.1.5.2 คาเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสราง
5.1.6 คาใชจายอื่น
5.2 เงินสงกลับหนวยงานตนสังกัด
5.2.1 รายไดแผนดินนําสงคลัง

รหัสบัญชี
5000000000
5123000000
5123100000
5123200000
5123300000
5123400000
5123500000
5123600000
5123700000
5123800000
5124000000
5124100000
5124200000
5124300000
5124400000
5130000000
5140000000
5150000000
5151000000
5152000000
5160000000
5200000000
5210000000
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ภาคผนวก ข
รายการบัญชียอยในระบบบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ
ชื่อบัญชียอย
เงินงบประมาณ
- งบลงทุน
- คาครุภัณฑและอุปกรณ
- คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- อื่นๆ
- งบบุคลากร
- พขต.
- พคท.
- คาจางชั่วคราว
- คาใชจายดานบุคลากรอื่น
- งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาเชาบาน
- คาลวงเวลา
- คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
- คารักษาพยาบาล
- เงินรางวัลประเพณีทองถิ่นหรือเงินคาตอบแทนวันหยุดพักผอนประจําป
- เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางในตางประเทศ
- อื่นๆ
- คาใชสอย
- คาเชาสํานักงาน
- คาเชาทําเนียบ
- คาเชาทรัพยสิน
- คาซอมแซมบํารุงรักษา
- คาประกันภัย
- คาเลี้ยงรับรองและพิธีการ
- คาจางเหมาบริการและอื่นๆ
- เงินประกันสังคม
- อื่นๆ

รหัสบัญชียอย
11000000
11010000
11020000
11030000
12000000
12010000
12020000
12030000
12040000
13000000
13010000
13010100
13010200
13010300
13010400
13010500
13010600
13010700
13020000
13020100
13020200
13020300
13020400
13020500
13020600
13020700
13020800
13020900
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ชื่อบัญชียอย
- คาวัสดุ
- คาวัสดุสาํ นักงาน
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- คาวัสดุงานบานงานครัวและอืน่ ๆ
- คาวัสดุวารสารและตํารา
- อื่นๆ
- คาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟาและแกสทําความอบอุน
- คาน้ําประปา
- คาโทรศัพท
- คาไปรษณีย ถุงเมล และอื่นๆ
- อื่นๆ
- งบกลาง
- สวัสดิการ
- อื่นๆ
- งบอุดหนุน
- สําหรับจายตามโครงการ (ทั่วไป)
- สําหรับจายในลักษณะงบปกติ (เฉพาะกิจ)
- สําหรับจายลักษณะงบบุคลากร
- สําหรับจายลักษณะงบดําเนินงาน
- สําหรับจายลักษณะงบลงทุน
- สําหรับจายลักษณะงบกลาง
- งบรายจายอื่น
- คาใชจายในการดําเนินภารกิจเรงดวนฯ
- คาใชจายในการคุมครองดูแลคนไทย/เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนไทยใน
ตางประเทศ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
- คาใชจายในการดําเนินงานสันถวไมตรี
- คาใชจายในการใหความชวยเหลือดานอาหารแกมิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ
- คาใชจายในการดําเนินภารกิจยุทธศาสตรไทยตอโลกมุสลิม
- คาใชจายในการดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย

รหัสบัญชียอย
13030000
13030100
13030200
13030300
13030400
13030500
13040000
13040100
13040200
13040300
13040400
13040500
14000000
14010000
14020000
15000000
15010000
15020000
15020100
15020200
15020300
15020400
16000000
16255901
16255902
16255903
16255904
16255905
16255906
16255907
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ชื่อบัญชียอย
- คาใชจายในการดําเนินการรักษาพัฒนาและสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย
- โครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธกับประเทศตางๆ
- อื่นๆ
- คาใชจายในการสงเสริมความสัมพันธและขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
- โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับผูมสี ัญชาติไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศ
- คาใชจายในการเสริมสรางนโยบายครัวไทยสูครัวโลกในตางประเทศ
- คาใชจายในการเสริมสรางความเชื่อมั่นตอประเทศไทย
- คาใชจายดําเนินภารกิจสงเสริมสินคาและธุรกิจฮาลาลในตางประเทศ
- คาใชจายสงเสริมศักยภาพการแขงขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ
- คาใชจายในการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
- โครงการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เงินนอกงบประมาณ
- คาใชจายในการดําเนินงานกงสุล
- คาจางเหมาบริการ
- คาครุภัณฑและอุปกรณ
- คาปรับปรุงซอมแซม
- โครงการกงสุลสัญจร
- อื่นๆ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาใชจายเดินทางไปราชการ
- คาเรียนภาษาทองถิ่น
- รับเองเปนรายได
- รายไดจากการรับบริจาค
- รายไดเงินนอกงบประมาณอื่น
- รับจาก ปท. เปนเงินรับฝาก
- เงินชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ
- คาใชจายนักเรียนทุนของสํานักงาน ก.พ.
- คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินฯ
- คาใชจายของสํานักงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- เงินประกันสัญญา

รหัสบัญชี
ยอย
16255908
16255909
16255910
16255911
16255912
16255913
16255914
16255915
16255916
16255917
16255918
21000000
21010000
21020000
21030000
21040000
21050000
21060000
21070000
21080000
22000000
22010000
22020000
23000000
23010000
23020000
23030000
23040000
23050000
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ชื่อบัญชียอย
- อื่นๆ
- คาใชจายในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
- คาใชจายในการเดินทางมา/กลับประจําการ และยายถิน่ ที่อยู
- คาใชจายนักเรียนทุน 1 อําเภอ 1 ทุน
- คาใชจายในการดูแลนักเรียนทุน
- คาใชจายนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- คาใชจายในการประชุม ออท. / กสญ. ทั่วโลก
- คาใชจายในการประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลก
- คาใชจายในการรับคณะนายกรัฐมนตรีฯ
- รับเองเปนเงินรับฝาก
- อื่นๆ
เงินรายไดแผนดิน
- รายไดแผนดินดานการกงสุล
- รายไดคาหนังสือเดินทาง
- รายไดคาตรวจลงตรา
- รายไดคานิติกรณ
- อื่นๆ
- รายไดแผนดินอื่น
- คาปรับ
- เบ็ดเตล็ด
- เงินเหลือจายปเกา
- อื่นๆ

รหัสบัญชียอย
23060000
23070000
23080000
23090000
23100000
23110000
23120000
23130000
23140000
24000000
24010000
31000000
31010000
31020000
31030000
31040000
32000000
32010000
32020000
32030000
32040000
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ

ประวัติการศึกษา

– บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
– ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
– ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ
ของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
รวมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551-ปจจุบัน

พนักงานตรวจเงินแผนดิน 3
กองตรวจเงินพลเรือนที่ 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 3
กองตรวจเงินพลเรือนที่ 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 4
กองตรวจเงินพลเรือนที่ 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 5
กองตรวจเงินพลเรือนที่ 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 5
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ว.
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว.
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 8 ว.
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
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ตําแหนงปจจุบัน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ

เกียรติประวัติ

ขาราชการพลเรือนดีเดน ของกระทรวงการตางประเทศ
ประจําป พ.ศ. 2546

