
รายงานผลการจัดกิจกรรม IA on Tours 
การศึกษาดูงานองค์กรทีม่ีความเป็นเลศิในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

มิติด้านการตรวจสอบภายใน ณ ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดกิจกรรม IA on Tours ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพ่ือสร้าง
เครือข่ายในการท างาน (KM Networking) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยน าผู้ตรวจสอบภายใน สบน. และ
เครือข่ายตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 20 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ ส านักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในให้มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดการศึกษาดูงาน
สรุปได้ ดังนี ้

2.1 โครงสร้างองค์กร 
ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ (สตน.ทอ.) ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมและการใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศ  
โครงสร้าง สตน.ทอ. ประกอบด้วย 5 กอง  (กองวิชาการและระบบงาน กองตรวจพิเศษ กอง

ตรวจสอบที่ 1-3) ส่วนบังคับบัญชา และแผนกธุรการ มี ผอ.สตน.ทอ. เป็นผู้บังคับบัญชา และรองผู้อ านวยการ 2 ท่าน 
2.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

สตน.ทอ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ  ระดับดีเลิศ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559-2561 โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 

1) ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ  
2) ผู้บริหารทุกระดับร่วมวางแผน ให้ค าแนะน า และก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
3) การท างานเป็นทีม 
4) การมีขวัญก าลังใจ ความรัก ความสามัคคี  
5) ความร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเทของผู้ตรวจสอบภายในทุกคน 
6) การปฏิบัติงานตามแนวทางของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
7) มีการตรวจติดตามข้อแก้ไข และข้อเสนอแนะในทุกประเด็น 
8) งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

2.3 การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ 
สตน.ทอ. พบปัญหาจากการตรวจสอบภายใน คือ ข้อมูลมีปริมาณมาก โดยมีหน่วยเบิกจ่ายซึ่ง

เป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 15 หน่วย มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาตรวจสอบ การสุ่มตรวจที่อาจไม่พบข้อผิดพลาด ตรวจพบ
การเบิกจ่ายซ้ าซ้อน ล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ รวมถึงการบันทึกบัญชีผิดพลาด ประกอบกับตามแนวทางการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการตรวจสอบ/
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สตน.ทอ. 
จึงพิจารณาจัดซื้อโปรแกรม ACL แบบ Desktop Edition จ านวน 2 Licenses ในปีงบประมาณ 2555 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบ โดยมีการสร้างชุดค าสั่งการประมวลผลให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลของกองทัพอากาศ 
ปัจจุบัน สตน.ทอ. มีโปรแกรม ACL แบบ Desktop Edition จ านวน 2 Licenses และแบบ Analytic 2 Licenses 
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเขียน Scrip ค าสั่งในการตรวจสอบ จ านวน 3 คน  
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ประโยชน์ที่ สตน.ทอ. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ คือ ลดระยะเวลาการตรวจสอบ ผล
การตรวจสอบมีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ โดยโปรแกรม ACL จะสามารถกรองข้อมูลที่ผิดปกติ ช่วยให้ตรวจพบความ
ผิดพลาด การบันทึกซ้ าซ้อน การกระท าทุจริตได้ ช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ การน า
โปรแกรม ACL มาใช้ ควรพิจารณาเปรียบเทียบความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้วย เนื่องจากโปรแกรมมี
ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง (ปัจจุบันราคาประมาณ 2.5 แสนบาท /License /ปี และต้องซื้อ
ขั้นต่ า 2 Licenses) รวมทั้งการจดัเก็บข้อมูลของหน่วยรับตรวจจ าเป็นต้องจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ สตน.ทอ. ประสบปัญหาในการน า ACL มาใช้ในช่วงแรก ท าให้ต้องใช้เวลาในการให้ค าแนะน า
หน่วยรับตรวจในการจัดท าฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.4 บทเรียนจากการศึกษาดูงาน (Lessons Learned) 
ได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ จากผู้ตรวจสอบภายในของ สตน.ทอ.  สบน. และเครือข่าย

ตรวจสอบภายใน สรุปบทเรียนได้ ดังนี้ 
1) ในการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องศึกษาข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และเขียน 

Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ (ถ้ามี) 
เพ่ือให้ทราบจุดควบคุมในแต่ละขั้นตอน โดยผู้ตรวจสอบต้องสร้างแนวความคิด (Idea) และมีแรงบันดาลใจ (Inspire) 
จากตัวผู้ตรวจสอบเองในการก าหนดประเด็นการตรวจสอบ และเขียน Scrip ที่สามารถตอบโจทย์ประเด็นความเสี่ยง/
ความผิดปกตใินเรื่องนั้นๆ ได ้

2) ต้องทราบ Input ที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น ระบบสารสนเทศ ข้อมูล กระบวนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการตรวจสอบและเงื่อนไขในการเขียน Scrip เพ่ือให้ได้ Output ที่มีคุณภาพ 

3) แนวความคิดในการก าหนดประเด็นตรวจสอบ 
    - การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ผู้ค้าผูกขาด ครบก าหนดส่งมอบ

แตย่ังไม่ตรวจรับในระบบ ความผิดปกติในการยกเลิก PO บันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น 
- การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ ได้แก่ ความผิดปกติของงบการเงิน (ตรวจสอบดุล

บัญชี ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการ) โดยใช้วิธี Cross-Tab 
- การตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลทางบัญชีของสถานพยาบาลสู่ระบบ GFMIS ได้แก่ ความ

ถูกต้องของงบการเงิน โดยใช้วิธี Matching Relate 
- การรับรองมูลค่าทรัพย์สิน ได้แก่ สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ถูกต้อง ตรงกับทะเบียนคุม

ทรัพย์สินหรือไม่ และความถูกต้องของรายงานการเงิน โดยใช้วิธี Matching Relate  
- การรับรองมูลค่าวัสดุคงคลัง ได้แก่ วัสดุคงคลังก่อนน าเข้าในระบบ GFMIS ถูกต้องหรือไม่ 

และความถูกต้องของรายงานการเงิน โดยใช้วิธี Summarize Sampling 
4) สามารถใช้ Function ใน Excel ซ่ึงไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้ เช่น 

VLookup เป็นต้น  
5) การตรวจสอบจะเน้นการป้องกัน การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขก่อนเกิดปัญหา โดย ACL จะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วก่อนปิดระบบ GFMIS เพ่ือให้
หน่วยรับตรวจแก้ไขได้ทันท ีก่อนจะโดนทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 


