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แนวทางการตรวจสอบ
การจัดท ารายงานการเงนิ

ของ
หน่วยงานของรัฐ

และกรณีศึกษาต่างๆ



หลักการและนโยบายบัญชีแต่ละ
องค์ประกอบของงบการเงนิ

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนทุน
 รายได้
ค่าใช้จ่าย
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การรับรู้

 ค านิยาม
 เกณฑ์การรับรู้
◦ เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดเหตุการณ์
◦ วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
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ค ำนิยำม

 สินทรัพย์
◦ ทรัพยากรในความควบคุม
◦ เกิดผลประโยชน์ใน
อนาคต
◦ ศักยภาพในการให้บริการ
เพิ่มขึ้น

 หนี้สิน
◦ เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน
◦ จะเสียทรัพยากรใน
อนาคต
◦ ศักยภาพในการให้บริการ
ลดลง
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ค ำนิยำม (ต่อ)

 รายได้
◦ ผลประโยชน์ (Inflow) เข้า
หน่วยงาน
◦ สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่าย
◦ ผลประโยชน์ (Outflow)
ออกจากหน่วยงาน
◦ สินทรัพย์สุทธิลดลง
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นโยบำยบัญชีที่ส ำคัญบำงรำยกำร

 วัสดุคงคลัง
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 รายได้จากเงินงบประมาณ
 รายได้แผ่นดิน
 ก าไร/ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
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วัสดุคงคลัง
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 ตำมหลักกำรฯ
◦ ลักษณะ – สินทรัพย์ใช้หมดเปลืองสิ้นไปในการด าเนินงานปกติ 
มูลค่าไม่สูง ปกติไม่คงทนถาวร
◦ การรับรู้ - เมื่อหน่วยงานตรวจรับของแล้ว และปรับปรุงรายการ 
ณ วันสิ้นปีจากการตรวจนับยอดคงเหลือ
◦ การแสดงรายการ – ภายใตห้ัวข้อวัสดคุงเหลือ 
ในกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียน



ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
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 ตำมหลักกำรฯ
◦ ลักษณะ – สินทรัพย์ที่มีสภาพคงทนถาวร ให้ประโยชน์แก่
หน่วยงานในระยะยาวเกินกว่า 1ปี 
◦ การรับรู้ – เมื่อหน่วยงานตรวจรับของแล้ว (จากการซื้อและ
จ้างก่อสร้าง) 
◦ การแสดงรายการ – ภายใต้หัวข้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยแสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ในงบการเงิน และเปิดเผยรายละเอียดราคาทุน และค่าเสื่อม
ราคาสะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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 ตำมหลักกำรฯ
◦ ลักษณะ – สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งระบุแยกได้แต่ไม่มีรูปร่าง 
ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานในระยะยาวเกินกว่า 1 ปี เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
◦ การรับรู้ – เมื่อหน่วยงานตรวจรับของแล้ว (กรณีตรวจรับงาน
เป็นงวด ๆ บันทึกเป็นสินทรัพย์ระหว่างพัฒนา ไว้จนพัฒนา
เสร็จเรียบร้อยจึงโอนออกเป็นสินทรัพย์ประเภทนั้น)
◦ การแสดงรายการ – ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในกลุ่ม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยแสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบ
การเงิน และเปิดเผยรายละเอียดราคาทุน และค่าตัดจ าหน่าย
สะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



รายได้จากเงนิงบประมาณ
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 ตำมหลักกำรฯ
◦ ลักษณะ – เงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิกจากคลัง
◦ การรับรู้ – เมื่อหน่วยงานได้รับเงิน/เมื่อได้รับหลักฐานแจ้ง
การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิแล้ว
◦ การแสดงรายการ – แสดงด้วยยอดสุทธิจากงบประมาณ
เบิกเกินส่งคืนภายใต้หัวข้อรายได้จากการด าเนินงาน 
ในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน และเปิดเผย
รายละเอียดประเภทของเงินงบประมาณที่เบิกจากคลังกอ่น
หักยอดเบิกเกินส่งคืน รวมทั้งแสดงยอดงบประมาณเบิกเกนิ
ส่งคืนเป็นรายการหักในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



รายได้จากเงนิงบประมาณ (ต่อ)

• ในระบบ GFMIS
• บันทึกรายได้จากเงินงบประมาณเมื่อหน่วยงานตั้งเบิกเข้าสู่ระบบแล้ว 
กรณีหน่วยงานเลือกวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ หน่วยงาน

เดบิต  ค้างรับกรมบัญชีกลาง

เครดิต T/R – รายได้งปม.จากรัฐบาล (ตามแหล่งเงินงปม.)
• บันทึกรายได้จากเงินงบประมาณเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติส่ังจ่ายเงินเข้า
บัญชีผู้ขายแล้ว กรณีหน่วยงานเลือกวิธีจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้ขาย

เดบิต  เจ้าหนี้

เครดิต T/R – รายได้งปม.จากรัฐบาล (ตามแหล่งเงินงปม.)
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รายได้แผ่นดนิ
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 ตำมหลักกำรฯ
◦ ลักษณะ – เงินที่หน่วยงานได้รับและจะต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
◦ การรับรู้ – เมื่อเกิดรายได้
◦ การแสดงรายการ – แสดงรายได้แผ่นดินจัดเก็บตามมูลค่า
ขั้นต้น (gross basis) ก่อนหักรายการใด ๆ และแสดง
รายละเอียดรายการหักต่าง ๆ ตามล าดับ ได้แก่ การถอนคืน
รายได้ การจัดสรรรายได้ (ยกเว้นตามระเบียบ) การน าส่งคลัง 
การปรับปรุงรายได้รอน าส่งคลัง ไว้ในรายงานรายได้แผ่นดิน



ก าไร/ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
 ตามหลักการฯ
◦ ลักษณะ – ผลต่างระหว่างเงินที่หน่วยงานได้รับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
ที่เลิกใช้และมูลค่าสุทธิตามบัญชขีองสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ขาย

◦ การรับรู้ – รับรู้เมื่อส่งมอบสินทรัพย์ให้กับผูซ้ื้อแล้ว
◦ การแสดงรายการ
 หากหน่วยงานเก็บเงินจากการขายไว้ใช้ได้ จะแสดงก าไร/ขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์ไว้ในหัวข้อรายได้/ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน

 หากหน่วยงานต้องน าสง่เงินจากการขายเข้าคลัง จะแสดงเงินที่ได้รับ
จากการขายเป็นรายได้แผ่นดินในรายงานรายได้แผ่นดินและแสดง
เฉพาะมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสนิทรัพย์ทีข่าย (ค่าจ าหน่าย) 
ไว้ในหัวข้อรายได/้ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
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ก าไร/ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
 ในระบบ GFMIS
◦ รับรู้เมื่อส่งมอบสินทรัพย์ให้กับผู้ซื้อแล้ว
เดบิต    เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เครดิต   รายได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์

◦ จ าหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบฯ
เดบิต   ค่าจ าหน่ายสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครดิต   สินทรัพย์
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
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เรื่อง  การน าเสนองบการเงิน



วัตถุประสงค์
 ก ำหนดเกณฑ์กำรน ำเสนองบกำรเงินที่จัดท ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวจะสำมำรถเปรียบเทียบได้
กับงบกำรเงินในงวดก่อน ๆ ของหน่วยงำนและงบกำรเงินของ
หน่วยงำนอ่ืน

 ครอบคลุมข้อก ำหนดโดยรวมของกำรน ำเสนองบกำรเงิน แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้ำงและข้อก ำหนดขั้นต่ ำส ำหรับเนื้อหำที่ต้อง
แสดงในงบกำรเงิน

 ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อก ำหนดในกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ และ
กำรเปิดเผยส ำหรับรำยกำรที่มีลักษณะเฉพำะและเหตุกำรณ์อื่น 
เนื่องจำกข้อก ำหนดดังกล่ำวได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชี
ภำครัฐฉบับอ่ืน 16



องค์ประกอบของงบการเงิน

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยรายการทุกข้อ ดังนี้
◦ งบแสดงฐำนะกำรเงิน

◦ งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน

◦ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน

◦ งบกระแสเงินสด

◦ รำยงำนเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรและจ ำนวนเงิน
ที่ใช้จริง ซึ่งอำจแสดงเป็นรำยงำนแยกต่ำงหำกหรือแสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน

◦ หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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โครงสร้างและเนื้อหา - งบแสดงฐานะการเงิน

ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนและรายการไม่หมุนเวียน

◦ หน่วยงำนต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรำยกำรหมุนเวียน
และไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เว้นแต่กำรแสดงรำยกำร
ตำมสภำพคล่องจะมีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมเกี่ยวข้องมำกกว่ำ 
ซึ่งหำกหน่วยงำนปฏิบัติตำมข้อยกเว้นนี้ สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด
จะต้องแสดงตำมล ำดับของสภำพคล่อง

◦ ไม่ว่ำสินทรัพย์และหนี้สินจะน ำเสนอด้วยวิธีใดก็ตำม หน่วยงำนต้อง
เปิดเผยจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับคืนหรือจ่ำยช ำระหนี้ในระยะเวลำ
เกินกว่ำ 12 เดือน ส ำหรับรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละบรรทัด
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 สินทรัพย์หมุนเวียน

◦ หน่วยงำนต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อ
สินทรัพย์นั้นเป็นไปตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
1. คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ หรือตั้งใจจะขำย หรือใช้ภำยในรอบระยะเวลำด ำเนินงำน

ตำมปกติของหน่วยงำน

2. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น คือ มีไว้เพื่อค้ำ

3. คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน หรือ

4. สินทรัพย์ดังกล่ำวเป็นเงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และไม่มีข้อจ ำกัดในกำร
แลกเปลี่ยนหรือกำรใช้ช ำระหนี้สินภำยในระยะเวลำอย่ำงน้อย 12 เดือน นับจำกวัน   
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

สินทรัพย์อื่นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นต้องจัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

โครงสร้างและเนื้อหา - งบแสดงฐานะการเงิน
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◦ รอบระยะเวลำด ำเนินงำนตำมปกติของหน่วยงำน 
หมำยถึง ระยะเวลำที่เริ่มตั้งแต่หน่วยงำนได้แปลงปัจจัย
น ำเข้ำ หรือทรัพยำกร ไปเป็นผลผลิต
◦ หำกไม่สำมำรถระบุรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน ได้อย่ำงชัดเจนให้ถือว่ำรอบระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำนมีระยะเวลำ 12 เดือน

โครงสร้างและเนื้อหา - งบแสดงฐานะการเงิน
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 หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินจะจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเป็นไปตำมเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

1. คำดว่ำจะมีกำรช ำระภำยในรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
หน่วยงำน

2. ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 12 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
หรือ

3. หน่วยงำนไม่มีสิทธิให้เลื่อนกำรช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 
เดือน นับจำกงวดที่รำยงำน

หนี้สินอื่นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นต้องจัดเป็นหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน

โครงสร้างและเนื้อหา - งบแสดงฐานะการเงิน

21



รูปแบบงบการเงิน

 งบแสดงฐานะการเงิน
 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 รายงานฐานะเงินงบประมาณปีปัจจุบันและปีก่อน
 รายงานรายได้แผ่นดิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
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รายงานรายได้แผ่นดิน
หน่วยงานภาครัฐ

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๒

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ๒๕x๒ ๒๕x๑
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รำยได้แผ่นดิน-ภำษี xx xx 

รำยได้แผ่นดิน-นอกจำกภำษี xx xx 

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ xx xx

หัก รำยได้แผ่นดินถอนคืนจำกคลัง xx xx 

รำยได้แผ่นดินจัดสรรตำมกฎหมำย xx xx 

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ xx xx

รำยได้แผ่นดินน ำส่งคลัง xx xx 

รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง xx xx

ปรับ รำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง xx xx 

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ xx xx 31



รายงานรายได้แผ่นดิน
หน่วยงานภาครัฐ

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๒

รายได้แผ่นดิน-ภาษี
(หน่วย:บาท)

รายได้ภาษีทางตรง
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภำษีเงินได้อื่น

๒๕x๒
xx
xx
xx
xx

๒๕x๑
xx
xx
xx
xx

รวม รายได้ภาษีทางตรง xx xx

รายได้ภาษีทางอ้อม
ภาษีการขายทั่วไป
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
อำกรแสตมป์
ภำษีกำรขำยท่ัวไปอื่น

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

รวม รายได้ภาษีการขายทั่วไป xx xx 32



รายงานรายได้แผ่นดิน
หน่วยงานภาครัฐ

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๒

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ๒๕x๒ ๒๕x๑

ภาษีขายเฉพาะ
ภำษีสรรพสำมิต
ภำษีบริกำรเฉพำะ

xx
xx

xx
xx

รวม รายได้ภาษีขายเฉพาะ xx xx
อากรขาเข้าและอากรขาออก
อำกรขำเข้ำ
อำกรขำออก
ค่ำธรรมเนียมและคำ่ปรับ

xx
xx
xx

xx
xx
xx

รวม รายได้อากรขาเข้าและอากรขาออก xx xx
รวม รายได้ภาษีทางอ้อม xx xx
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รายงานรายได้แผ่นดิน
หน่วยงานภาครัฐ

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๒

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ๒๕x๒ ๒๕x๑

รายได้ภาษีอื่น
ภำษีลักษณะอนุญำต
ภำษีทรัพยำกรธรรมชำติ
ภำษีลักษณะอื่น

xx
xx
xx

xx
xx
xx

รวม รายได้ภาษีอื่น xx xx
รวม รายได้แผ่นดิน-ภาษี xx xx
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รายงานรายได้แผ่นดิน
หน่วยงานภาครัฐ

รายงานรายได้แผ่นดิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๒

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ๒๕x๒ ๒๕x๑

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
รำยได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล
รำยได้อื่น

xx
xx
xx

xx
xx
xx

รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี xx xx

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน
หน่วยงานภาครัฐ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๒
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน

รายได้
สูง/(ต่ า) กว่า

ค่าใช้จ่าย
สะสม

องค์ประกอบ
อื่นของ

สินทรัพย์
สุทธิ/

ส่วนทุน

รวม
สินทรัพย์

สุทธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๐ - ตามที่รายงานไว้เดิม xx xx xx xx

ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดปกี่อน xx xx

ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี xx xx

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๐ - หลังการปรับปรุง xx xx xx xx

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี ๒๕x๑

กำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้ทนุเพ่ิม/ลด xx xx

รำยได้สูง/(ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด xx xx

ก ำไร/ขำดทนุจำกกำรปรับมลูค่ำเงนิลงทนุ xx xx

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๑ xx xx xx xx
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หน่วยงานภาครัฐ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๒

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ทุน

รายได้
สูง/(ต่ า) กว่า

ค่าใช้จ่าย
สะสม

องค์ประกอบ
อื่นของ

สินทรัพย์
สุทธิ/

ส่วนทุน

รวม
สินทรัพย์

สุทธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๑ - ตามท่ีรายงานไว้เดิม xx xx xx xx

ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดปกี่อน xx xx

ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี xx xx

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๑ - หลังการปรับปรุง xx xx xx xx

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี ๒๕x๒

กำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้ทนุเพ่ิม/ลด xx xx

รำยได้สูง/(ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด xx xx

ก ำไร/ขำดทนุจำกกำรปรับมลูค่ำเงนิลงทนุ xx xx

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕x๒ xx xx xx xx
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ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงนิ

ความเข้าใจได้
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
◦ ความมีนัยส าคัญ

ความเชื่อถือได้
การเปรียบเทียบกันได้
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ความเข้าใจได้ (Understandability)

 ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ดีในทันทีทีผู่้ใช้งบการเงิน
ใช้ข้อมูลดังกล่าว

 ข้อมูลแม้ว่าจะมีความซับซ้อน แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในงบการเงิน เพียงเพราะเหตุผล
ที่ว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าทีผู่้ใช้งบการเงินบางคนจะเข้าใจได้

 ข้อแม้ว่า
◦ ผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและ
การบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว
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ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance)
 ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบ
การเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อ
ข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผล
การประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้งบการเงินได้

 ข้อพิจารณา
◦ ความมีนัยส าคัญ
 การไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อผู้ใช้
งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ความมีนัยส าคัญขึ้นอยู่กับ
ขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้
สภาพการณ์เฉพาะซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
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ความเช่ือถือได้ (Reliability)
 ข้อมูลที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญ รวมทั้งไม่มีความ

ล าเอียงในการน าเสนอข้อมูลที่ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกับความ
เป็นจริง

 ข้อพิจารณา
1. การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
2. เนื้อหาส าคัญกว่ารูปแบบ
3. ความเป็นกลาง
4. ความระมัดระวัง
5. ความครบถ้วน
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กำรเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

 ข้อมูลจะมีความเชื่อถือได้เมื่อรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีได้
แสดงอย่างเที่ยงธรรม ตามที่ต้องการให้แสดงหรือควรแสดง 
ดังนั้น งบดุลควรแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
เฉพาะรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เข้าเกณฑ์การรับรู้
รายการ ณ วันที่เสนอรายงาน

42

ควำมเชื่อถือได้ (Reliability)



เนื้อหำส ำคัญกว่ำรูปแบบ

 ข้อมูลต้องบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริง           
เชิงเศรษฐกิจ มิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว    
เนื้อหาของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบ
ทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ท าขึ้น

43

ควำมเชื่อถือได้ (Reliability)



ควำมเป็นกลำง

 ข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเชื่อถอืเมื่อมีความเป็น
กลาง หรือปราศจากความล าเอียง งบการเงินจะขาดความเป็น
กลาง หากการเลือกข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลในงบการเงินนัน้  
มีผลท าให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจตามเจตนาของ
กิจการ
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ควำมเชื่อถือได้ (Reliability)



ความระมัดระวัง

 การใช้ดุลยพินิจที่จ าเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่
แน่นอน เพื่อมิให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจ านวนสูงเกินไป 
และหนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต่ าเกินไป

 แต่ไม่ใช่จะท าการตั้งค่าเผื่อหรือส ารองสูงเกินความเป็นจริง

45

ควำมเชื่อถือได้ (Reliability)



ความครบถ้วน

 ข้อมูลในงบการเงินที่เชื่อถือได้ต้องครบถ้วนภายใต้ข้อจ ากัดของ
ความมีนัยส าคัญและต้นทุนในการจัดท า รายการบางรายการ     
หากไม่แสดงในงบการเงนิจะท าให้ข้อมูลมีความผิดพลาด หรือ    
ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะมีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจน้อยลงและขาดความนา่เชื่อถือได้

46

ควำมเชื่อถือได้ (Reliability)



การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability)

 ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทยีบงบการเงินของหน่วยงาน   
ในรอบระยะเวลาต่างกันเพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น
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วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

ความมีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริง
ความถูกต้องครบถ้วน
กรรมสิทธิ์และภาระหนี้สิน
การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
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ระยะการตรวจสอบ

การตรวจสอบระหว่างกาล
◦ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

การตรวจสอบสิ้นปี
◦ การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือ

การเข้าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
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เทคนิคการตรวจสอบ

 Inspection
 Observation
 Counting
 Confirmation
 Vouching
 Recalculation
 Retracing Accounting Procedures
 Scanning
 Inquiry
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เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร

การตรวจนับเงินสด
การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การส่งหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
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ลูกหนี ้

การส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้
การรับช าระเงินหลังวันสิ้นปี
การแยกอายุลูกหนี้
การค านวณหนี้สงสัยจะสูญ
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สินค้าคงเหลือ

การเข้าสังเกตการตรวจนับ (ปริมาณ)
◦ ในกรณีไม่ใช่วันสิ้นปี ต้องมีการกระทบยอดกลับไปสู่วัน
สิ้นปี

ความถูกต้องราคา
การค านวณงานระหว่างท า
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ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

กรรมสิทธิ์
ทะเบียนสินทรัพย์
◦ ความครบถ้วน
◦ สถานที่

 ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย VS สินทรัพย์
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เจ้าหนี ้

การส่งหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้
การจ่ายช าระเงินหลังวันสิ้นปี
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ความถูกต้อง
ความครบถ้วน
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รายได้

การดูระบบการควบคุม
การท า Cut-off
การท า Data Analysis
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ค่าใช้จ่าย

การดูระบบการควบคุม
การท า Cut-off
การท า Data Analysis
การ Vouching 
การค านวณ
◦ ดอกเบี้ยจ่าย
◦ ประมาณการค่าใช้จ่าย

58



การประมาณการทางบัญชี

ความเหมาะสมของข้อสมมติฐาน
การอนุมัติของฝ่ายบริหาร
การตรวจสอบการค านวณ
การเปรียบเทียบกับงวดก่อน
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การตรวจสอบเพิ่มเตมิ

 เหตุการณ์หลังวันที่ในงบการเงิน
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
◦ เงินกู้  ดอกเบี้ย
◦ การตัดสินทรัพย์ ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์
◦ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
◦ ค่านายหน้า
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การตรวจสอบเพิ่มเตมิ

การเปรียบเทียบตัวเลขปีก่อนกับปีปัจจุบัน
การหาอัตราส่วน เช่น อัตราส่วนก าไรขั้นต้น
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การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เบือ้งต้นก่อนจัดท างบการเงนิ
บัญชีพัก
บัญชีระหว่างกัน
ความสมบูรณ์ของกระบวนการบันทึกรายการ
การกลับรายการ (การออกนโยบายเกี่ยวกับการ
อนุมัติที่ชัดเจน)

ดุลบัญชีแต่ละรายการ
การหาสาเหตุ
◦ รายหน่วยเบิกจ่าย
◦ เป็นรายรายการ Transactions
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ความถูกต้องสมบรูณ์ของกระบวนการ
การจัดเก็บและน าส่ง
◦ รายได้แผ่นดิน
◦ เงินฝากคลัง
◦ การจัดเก็บรายได้แทนกัน

 เงินทดรองราชการ
 เบิกเกินส่งคืน
การบันทึกรายได้เงินนอกเป็นรายได้แผ่นดิน
การโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย
การกลับรายการตอนต้นปี 63



การจัดท างบการเงนิ

การจัดท าหน้างบการเงิน
◦ ถูกต้อง
◦ การเปรียบเทียบ

การจัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน
◦ รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
◦ การเปรียบเทียบ
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การเตรียมตัวก่อน สตง/ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจ

การพิมพ์เอกสาร
การเตรียมเอกสาร
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร
◦ การกระทบยอดของบัญชีและทะเบียน
◦ การสอดคล้องตรงกันของทะเบียนและระบบ

การเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน
◦ การสื่อสารที่เข้าใจตรงกันกับผู้ตรวจสอบ
◦ การสื่อสารกับผู้บริหารถึงปัญหาและอุปสรรค
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ตัวอย่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน



ตัวอย่างรายงานรายได้แผ่นดนิ
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สาเหตุ

 ไม่มีความรู้
ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
 ไม่มีระบบการสอบทาน
ปกปิด
ตั้งใจ
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สาเหตุของการทุจริต

มีแรงจูงใจ
 รู้วิธีการ
มีโอกาส
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ตัวอย่าง

- Lapping
- Skimming
- Check Kiting
- Fraud Disbursement



การควบคุมภายใน

การอนุมัติรายการ
การสอบทาน
การเก็บรักษาทรัพย์สิน
การกระทบยอด
การแบ่งแยกหน้าที่
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
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การแบ่งแยกหน้าที่

การอนุมัติ
การปฏิบัติ
การบันทึกบัญชี
การเก็บรักษา
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