๑. การพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
เพื่ อให้ผูต้ รวจสอบภายในและผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง มี ค วามโปร่ ง ใส รวมทั้ง มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการป้ องกันการทุ จริ ต ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นให้กบั หน่ วยงาน โดยกาหนดหลักสู ตรการตรวจสอบการทุ จริ ต
จานวน ๖ รุ่ น มีผเู ้ ข้ารับการอบรมจานวน ๕๔๒ คน
๒. การเสริมสร้ างคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

การตรวจสอบภายในจะช่ วยเสริ มสร้ างความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ หารต่อการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
ต่างๆ ภายในส่ วนราชการว่าเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อง และช่ ว ยผู ้ บ ริ หารให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ยงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ดัง นั้น การตรวจสอบภายในจึ ง เป็ นงานที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ หัว หน้า ส่ ว นราชการ
เพื่อเพิ่มคุ ณค่าและปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานของส่ วนราชการให้ดีข้ ึน โดยกรมบัญชี กลางได้พฒั นาคุ ณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาคราชการและยกระดับวิชาชี พการตรวจสอบภายในสู่ มาตรฐานสากล ได้พฒั นา
เครื่ องมื อการประเมิ น คุ ณภาพด้า นการตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น
ให้ ผู้ต รวจสอบภายในมี ก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ งงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อัน จะท าให้ ง านตรวจสอบภายใน
มีความเข้มแข็งและหัวหน้าส่ วนราชการสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปฏิ บ ัติ ง านของส่ ว นราชการ ซึ่ งจะช่ ว ยท าให้ ก ารบริ ห ารจัด การภาคราชการมี ค วามโปร่ ง ใสและ
เป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าล ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ ด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครั ฐ จ านวน ๙๓ หน่ วยงาน ผ่า นมาตรฐานระดับ ดี ๗ หน่ ว ยงาน ผ่า นมาตรฐาน
๑๐ หน่วยงาน และไม่ผา่ นมาตรฐาน ๗๖ หน่วยงาน
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๓. การบริการงานตรวจสอบ
๓.๑ การตรวจสอบสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
กรมบัญชี ก ลางได้ ตรวจสอบการด าเนิ นงานของส านั ก งานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นมาตั้ง แต่
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปั จจุบนั โดยสรุ ปผลการตรวจสอบได้ดงั นี้
๑. ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตรวจสอบเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ว และแจ้ง ผล
การตรวจสอบให้ สตง.แล้ว โดยแบ่ ง การตรวจสอบเป็ น ๒ ลัก ษณะ คื อ การตรวจสอบทางการเงิ น และ
การตรวจสอบพัสดุ ซึ่ งการตรวจสอบทางการเงินได้แสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีขอ้ ตรวจพบ
ว่า ยัง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ไ ม่ เ หมาะสมเกี่ ย วกับ เงิ น รายได้ค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบบัญ ชี และ
การตรวจสอบพัสดุพบว่ายังมีระบบการควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ ขณะนี้ ได้รายงาน
ผลการตรวจสอบให้ สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ซึ่ งทาหน้าที่แทน สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รับทราบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๗
๒. ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรวจสอบเสร็ จเรี ย บร้ อยแล้ว โดยแบ่ ง การตรวจสอบเป็ น
๓ ลัก ษณะ คื อ การตรวจสอบการด าเนิ น งาน (Operation Auditing) การตรวจสอบทางการเงิ น และบัญ ชี
(Financial Auditing) และการตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (Compliance Auditing)
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการประชุมปิ ดตรวจกับ สตง.
สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมบัญชีกลางยังคงมีภารกิจในการตรวจสอบ สตง. ต่อไป
ถึงแม้วา่ การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ จะไม่ ครบองค์ ประกอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ โดยไม่ มีผ้ นู าฝ่ ายค้ านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเริ่ มดาเนินการ
ตรวจสอบภายหลังจากการปิ ดงวดบัญชี และจัดทารายงานการเงิน ส่ งกรมบัญชีกลาง และคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการ
ตรวจสอบได้ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๘ โดยแบ่งการตรวจสอบเป็ น ๔ ลักษณะคือ การตรวจสอบการ
ดาเนินงาน (Operation Auditing) การตรวจสอบทางการเงินและบัญชี (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Auditing) และการตรวจสอบการบริหาร (Management
Auditing)

๓.๒ การติดตามและตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ตามยุทธศาสตร์ ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตคอรัปชัน่ อย่างยัง่ ยืน และคาสั่ง คสช. ที่ ๔๕/๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อทาหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครั ฐให้ เป็ นไปด้วยความโปร่ งใสและถู กต้องภายใต้กรอบงบประมาณของรั ฐ ควบคู่ ก ับการติ ดตามและ
ตรวจสอบปกติ ของหน่ วยงานภาครั ฐ ดังนั้น กรมบัญชี ก ลางในฐานะกรรมการ คตร. จึ งให้ค วามร่ วมมื อ
ในการดาเนิ นงานของ คตร. โดยมอบหมายผูแ้ ทนเข้าร่ วมเป็ นคณะอนุ กรรมการและคณะทางานของ คตร.
ดังนี้
๑. คณะอนุ กรรมการติ ดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครั ฐ ด้านการพัสดุ และ
การจัดซื้ อจัดจ้าง
๒. คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและตรวจสอบการใช้ จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ ด้า นการเงิ น
การบัญชี และการเบิกจ่าย
๓. คณะท างานติ ด ตามและตรวจสอบการใช้ จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ ด้ า นการพัส ดุ แ ละ
การจัดซื้ อจัดจ้าง
ทั้งนี้ คตร. จะติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และรายงานผลการดาเนิ นการและ
ข้อเสนอแนะให้กบั คสช. เพื่อพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓.๓ การจัดทาแบบการประเมินตนเองสาหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่ องการกากับดูแลการ ใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรมบัญชี กลางในฐานะที่กากับดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินจึง
ได้ ก าหนดแบบการประเมิ น ตนเองส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึ กอบรมและการจัดซื้ อจัดจ้าง เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ใช้เป็ นแนวทางในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย

