
แนวทางการตรวจสอบ
โครงการ (Review Manual)

บรรยายโดย อ.ศุภมิตร นวลอ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์, นักบัญชีวชิาชีพอาเซียน



ประวัติผู ้บรรยาย
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อาจารย ์ศภุมติร นวลออ่น

• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต            (MBA 
English Program) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวตักิารศกึษา

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย                    
(CPA Thailand)

• ผูส้อบบญัชีภาษีอากร กรมสรรพากร (TA)

• ผูต้รวจบญัชีสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
• นกับญัชีวชิาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

ต าแหน่งวชิาชพี

• เป็นผูส้อบบญัชีบริษทัในกลุ่มธุรกิจโภคภณัฑท่ี์ใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินในกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียในสาธารณะ 
(TFRS for PAEs)

• เป็นผูส้อบบญัชีบริษทัในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
(Hotels and resorts)

• เป็นผูส้อบบญัชีธุรกิจกลุ่มบริการ (Services)

ประสบการณง์านสอบบญัชี



อาจารย ์ศภุมติร นวลออ่น

• อาจารยผ์ูบ้รรยายหลกัรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Systems) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• อาจารยผ์ูบ้รรยายหลกัรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Systems)
หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ/ไทย คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

• อาจารยผ์ูบ้รรยายหลกัรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Systems)
หลกัสูตรบญัชีการเงิน ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณก์ารสอน



อาจารย ์ศภุมติร นวลออ่น

• อาจารยผ์ูบ้รรยายหลกัรายวชิาระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Systems) ทั้งหลกัสูตรภาคปกติ 
และหลกัสูตรภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

• อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตร MBA – Master of Business Administration คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง
• อาจารยผ์ูบ้รรยายรายวชิา ACC4200 Advanced Accounting (AC400 เดิม) การบญัชีชั้นสูง ทั้งหลกัสูตรภาคปกติ และ

หลกัสูตรภาคพิเศษ มหาวทิยาลยัรามค าแหง
• อาจารยผ์ูบ้รรยายหลกัรายวชิาการบญัชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting) คณะบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ

ประสบการณก์ารสอน



อาจารย ์ศภุมติร นวลออ่น

• รับเชิญบรรยายใหก้บั “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” ในหวัขอ้ “การจดัการกลุ่มงานสินเช่ือ” ใหก้บัโครงการ 
FCMASTER ซ่ึงจดัข้ึนใหก้บัพนกังานสินเช่ือทุกสาขาทัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั

• รับเชิญบรรยายใหก้บั “ธนาคารออมสิน” ในหวัขอ้ “การจดัชั้นลูกหน้ี” เพ่ือเป็นกรณีศึกษาใหก้บัพนกังาน
สินเช่ือ

• รับเชิญบรรยายใหก้บั “ธนาคารกรุงไทย” ในหวัขอ้ “การตรวจสอบบญัชีธุรกิจขา้ว” ในปีพ.ศ.2564

ประสบการณด์า้นการบรรยายกลุม่ธนาคารและสถาบนัการเงิน



อาจารย ์ศภุมติร นวลออ่น

• Project Manager : คลินิกการเงิน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
• ท่ีปรึกษาธุรกิจ PimryPie x F.Hero “ค่ายเพลง High Cloud Entertainment”

• และอ่ืนๆ

ประสบการณด์า้นทีป่รกึษา



Agenda

1.บทน า

• วตัถุประสงค์

• ขอบเขต

• ค าจ ากดัความ
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2.แนวทางปฏิบัตขิองผู้ตรวจสอบ

• คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบ

• ขอบเขตการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบ



Agenda
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3.หลกัเกณฑ์การตรวจสอบรายงานการเงิน

• ขอบเขตการตรวจสอบรายงานการเงิน

• วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ

• การตรวจสอบโดยทมีคลนิิก

• การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



Agenda
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4.เอกสารที่เกีย่วข้อง

• โครงการขนาดเลก็

• โครงการขนาดกลาง

• โครงการขนาดใหญ่



จัดท าขึน้เพ่ือเป็นเอกสารอ้างองิในการตรวจสอบการใช้

จ่ายเงนิโครงการ ทั้งนีเ้พ่ือให้ผู้ตรวจสอบมกีารปฏิบตัิงาน

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และช่วยให้การก ากบัติดตามการ

ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้
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วตุัประสงค์
1.เอกสารอ้างองิในการ

ตรวจสอบ

2. เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั

3. การก ากบัตดิตาม
การด าเนินโครงการมี

ประสิทธิภาพ

4.โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 



ขอบเขต
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คู่มือการปฏิบติังานฉบบัน้ี จะอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานของผู ้

ตรวจสอบและหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบรายงานการเงินโครงการ

ตามประเภทโครงการรับทุนท่ีจดักลุ่มใหม่ตามจ านวนเงินทุน

สัญญาโครงการ นอกจากน้ียงัครอบคลุมถึงเอกสารแบบฟอร์ม

ประกอบการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง

1. อธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

2. หลกัเกณฑ์ตรวจสอบ
- ตามประเภท
- ตามจ านวนเงินทุน

3. ครอบคลุมถึงเอกสาร
แบบฟอร์ม



ค าจ ากดัความ
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1. กสศ. หมายถึง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

2. โครงการ หมายถึง โครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกสศ. 

เพื่อด าเนินงานเก่ียวกบัการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3.โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนไม่

เกิน จ านวน 500,000 บาท



ค าจ ากดัความ
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4.โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุน

ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 ลา้นบาท

5.โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุน

จ านวน มากกวา่ 2,000,000 ลา้นบาท



ค าจ ากดัความ
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4.โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุน

ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 ลา้นบาท

5.โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุน

จ านวน มากกวา่ 2,000,000 ลา้นบาท



ค าจ ากดัความ
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5.ภาคร่ีวมด าเนินงาน (ภาคฯี ) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

ภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสงัคม คณะบุคคลหรือองคก์รนิติบุคคล

บุคคลธรรมดา ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นภาคีร่วมด าเนินงานกบั กสศ. ซ่ึงมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ และไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองโครงการให้

เขา้ร่วมงานกบั กสศ. เพ่ือด าเนินงานเก่ียวกบัการสร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษา ทั้งน้ี กสศ. เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนทุนโดยมีสญัญาระหวา่งกนั



ค าจ ากดัความ
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6. เงนิสดย่อยหมายถึง เงินสดจ านวนหน่ึงท่ีส านกังานก าหนดเพือ่ไวใ้ชจ่้าย

ส าหรับรายการท่ีมีวงเงินไม่สูงนกั

7. เงนิทดรองจ่าย หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูป้ฏิบติังานของโครงการ ขอเบิก

ล่วงหนา้ไวใ้ชส้ ารองจ่าย

8. หลกัฐานการจ่ายหมายถึง หลกัฐานซ่ึงแสดงวา่ไดมี้การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ี

หรือผูรั้บตามขอ้ผกูพนัแลว้



ค าจ ากดัความ
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9. ใบส าคญัคู่จ่าย หมายถึง หลกัฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือ

หลกัฐานจากธนาคารท่ีแสดงการจ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ี หรือหลกัฐานการน า

เงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูรั้บท่ีธนาคาร



คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบ

• คณะท างานตรวจสอบโครงการ (“ทีมคลนิิก”)

✓ จบปริญญาตรีบญัชีหรือเทียบเท่า

✓ เป็น CPA/ TA /ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์
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2. แนวทางปฏิบัตขิองผู้ตรวจสอบ

• ผู้สอบบญัชีฯ

✓ เป็น CPA/ TA /ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์

✓ มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูส้อบบญัชีส่วนกลางของ กสศ.



ภาพรวมของการท างานของผู้สอบบัญชีฯ

1

ผู้สอบบัญชีขึน้ทะเบียน

รายช่ือผู้สอบบัญชีส่วนกลาง

2

ภาค ีฯประสานงานกบัผู้สอบ

บัญชี

3

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ

รับรองรายงาน
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2. 
แน

วท
าง
ปฏ

ิบัต
ขิอ

งผู้
ตร

วจ
ส อ

บ



July



7/24/2022 22





7/24/2022 24





ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

26

2. 
แน

วท
าง
ปฏ

ิบัต
ขิอ

งผู้
ตร

วจ
ส อ

บ

คณะท างานตรวจสอบโครงการ (“ทมีคลนิิก”)

1. ใหค้  าปรึกษาการจดัท ารายงานการเงิน การบนัทึกรายการบญัชีเพ่ือความเหมาะสมและรัดกมุยิง่ข้ึน

2. ประสานงานกบักสศ. เพ่ือจดัประชุมอบรมเร่ืองการจดัท ารายงานการเงิน

3. ติดตามการเบิกจ่ายและประสานงานกบัโครงการท่ีถึงก าหนดเบิกงวดใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา

4. ตรวจสอบรายงานการเงินรายงวดของโครงการขนาดเลก็ตามคู่มือและลงลายมือเป็นหลกัฐานการตรวจสอบ

5. ประสานงานร่วมกบัผูมี้หนา้ท่ีดูแลโครงการ และผูส้อบบญัชีโครงการในกรณีรายงานการเงินไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบของ กสศ. 

6. ประสานงานร่วมกบัผูมี้หนา้ท่ีดูแลโครงการ นกัวิชาการ กสศ. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ต่าง ๆ ท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบบญัชี
โครงการ



ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
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2. 
แน

วท
าง
ปฏ

ิบัต
ขิอ

งผู้
ตร

วจ
ส อ

บ

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ตรวจสอบรายงานการเงินงวดปิดโครงการของโครงการขนาดกลาง (M)

และลงนามรับรองตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการตรวจสอบรายงาน

การเงินโครงการ” ของโครงการขนาดกลาง (M) พร้อมทั้งจดัท า “แบบ

รายการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินโครงการ ( CPA-Checklist)” 



ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
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2. 
แน

วท
าง
ปฏ

ิบัต
ขิอ

งผู้
ตร

วจ
ส อ

บ

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

ตรวจสอบรายงานการเงินรายงวด และงวดปิดโครงการ ของโครงการขนาด

ใหญ่ (L) และลงนามรับรองตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการตรวจสอบ

รายงานการเงินโครงการ” ของโครงการขนาดใหญ่ (L) พร้อมทั้งจดัท า 

“แบบรายการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินโครงการ ( CPA-Checklist)” 



แนวทางปฏิบัติด้านการด าเนินโครงการ
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2. 
แน

วท
าง
ปฏ

ิบัต
ขิอ

งผู้
ตร

วจ
ส อ

บ
กสศ. ลงนาม

สัญญา
ร่วมกบัภาคีฯ

ภาคีฯ วางแผน
ด าเนินโครงการ

ภาคีฯ ด าเนินงาน

ภาคีฯ รายงาน
ผลการด าเนินงาน

เงินงวดท่ี 1

ภาคีฯ รับเงิน
งวดท่ี 1

ตรวจสอบ
รายงานการเงิน

งวดท่ี 1

ภาคีฯ รับเงิน
งวดท่ี 2 (*)

ภาคีฯ ด าเนินงาน

(*) เง่ือนไขของการจ่ายเงินงวดเป็นไปตามคู่มือการด าเนินงานโครงการ ฉบับกมุภาพัน  ์  2565

ภาคีฯ ขอขยายเวลา
ด าเนินโครงการ

(ถา้มี)

ภาคีฯ รับเงิน
งวดสุดทา้ยหรือ
ส่งคืนเงินให ้กสศ.

ภาคีฯ รายงาน
ผลการด าเนินงาน
เพื่อปิดโครงการ

ตรวจสอบ
รายงานการเงิน
ทั้งโครงการ

เร่ิมต้น

ส้ินสุด

2.3 กสศ. จะด าเนินการประเมินคุณภาพของ “ทีมคลินิก” และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



3. หลกัเกณฑ์การตรวจสอบรายงานการเงิน
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ขอบเขตการตรวจสอบรายงานการเงิน

2.ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ/หลักเกณฑ์ของ กสศ. ตามคู่มือการด าเนินงานโครงการ หรือตาม

แนวทาง ระเบียบ หลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บความเห็นชอบจาก กสศ. 

3.ใหค้  าแนะน าระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมแก่โครงการท่ีรับทุน 
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วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ

ตรวจสอบ

1. การใช้จ่ายเงนิเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

3. ขั้นตอนในการรับและเบิกจ่ายเงนิ ตามคู่มือการด าเนินงานโครงการ ตาม
ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสศ.แล้ว  

4. การเบิกและการใช้จ่ายเงนิได้ค านึงถงึความประหยดั คุ้มค่า และ
เหมาะสม กบัความจ าเป็นในการท างาน  

2. ความสอดคล้องกบังบประมาณตามที่ได้รับอนุมัตจิาก กสศ. 

5.เอกสารหลกัฐานทางการเงนิและเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบในการเบิก
จ่ายเงนิมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน มีการตรวจสอบ และบันทึกรายการถูกงวดบัญชี มีการ
จดัเกบ็เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ทุกเวลา
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การตรวจสอบโดยทีมคลนิิก

การตรวจสอบรายงานการเงนิรายงวด

ตรวจสอบ

1. ส าหรับโครงการขนาดเลก็ (S) และขนาดกลาง (M) ให้ทีมคลนิิกจดัท า

3. ลงลายมือชื่อและวันที่ตรวจสอบในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบ

2. สอบทานความถูกต้อง เหมาะสมและความเชื่อถือไดข้องรายงาน
การเงินโครงการ สุ่มตรวจเอกสารขั้นต้น  หากมีรายการผิดปกติตามที่
ระบุในรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด

1.1แบบรายการตรวจสอบการปฏิบัตติาม คู่มือการด าเนินงานโครงการ
(Compliance  Checklist) โดยผู้รับผดิชอบโครงการจะเป็นผู้กรอกรายการ
เพ่ือให้ทีมคลนิิกตรวจสอบ
1.2รายงานการเงนิโครงการตามแบบฟอร์มรายงานการเงนิของโครงการ
ขนาดเลก็ / กลาง
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การตรวจสอบโดยทีมคลนิิก

การตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปิดโครงการ

ตรวจสอบ

1. ส าหรับโครงการขนาดเลก็ (S) ให้ทีมคลนิิกจดัท า

3. ลงลายมือชื่อและวันที่ตรวจสอบในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบ

2. สอบทานความถูกต้อง เหมาะสมและความเชื่อถือไดข้องรายงาน
การเงินโครงการ สุ่มตรวจเอกสารข้ันต้น  หากมีรายการผิดปกติตามที่
ระบุในรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด

1.1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิโครงการ (ขนาดเลก็)
• แบบรายการตรวจสอบการปฏิบติัตามคู่มือการด าเนินงานโครงการ 
• รายงานการเงินโครงการตามแบบฟอร์มรายงานการเงินของโครงการขนาดเลก็
• ขอ้สงัเกตท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบ เพ่ือสรุปประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีตรวจพบ ทั้ง

สาเหตุและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และแนวทางปรับปรุงแกไ้ข ใหค้  าแนะน า
การปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีไดแ้นะน าแก่โครงการ
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แนวทางการปฎบิัติงาน

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต

• จดัท าแผนการตรวจเพ่ือใช้ในการรวบรวมและตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ

• จัดท ากระดาษท าการ เพื่อบันทึกสิ่งที่ตรวจพบในช่วงระยะเวลาที่
ด าเนินการตรวจสอบ 

• รับรองรายงานการเงนิที่โครงการได้จดัท า และให้จดัเกบ็ไว้ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• จดัเกบ็หลกัฐานไว้ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและจดัส่งให้กบั กสศ. 
ภายใน ๗ วนัท าการ หาก กสศ. ต้องการเรียกตรวจสอบ

- กระดาษท าการตรวจนับและการกระทบยอดเงนิสด/เงนิฝากธนาคาร กระดาษท า
การสินทรัพย์ กระดาษท าการสรุปประเดน็ต่างๆ ที่ตรวจพบ พร้อมกบัแนวทางการ
แก้ไข หรือกระดาษท าการอ่ืน ๆ ตามแนวทางแห่งวชิาชีพสอบบัญชีพงึปฏิบัต ิ

• จัดเก็บกระดาษท าการไว้ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและจัดส่งให้กับ กสศ. ภายใน ๗ วันท าการ 
หาก กสศ. ต้องการเรียกตรวจสอบ
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบรายงานการเงนิรายงวด

1. ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ ให้ผู้สอบบัญชีจดัท ารายงานตามรูปแบบที่ กสศ. ก าหนด

• รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โครงการขนาดใหญ่)

• แบบรายการตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิโครงการ รายงานการเงนิโครงการตาม

แบบฟอร์มรายงานการเงนิของโครงการขนาดใหญ่

• ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ เพ่ือสรุปประเดน็ต่าง ๆ ที่ตรวจพบ 

สาเหตุที่เกดิ ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน 

• ระบุค าแนะน าและการปรับปรุงการควบคุมภายในแก่โครงการที่รับทุน

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบรายงานการเงนิรายงวด

2.ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและความเช่ือถือได้ของรายงานการเงนิและเลือกสุ่มตรวจเอกสาร
ขั้นต้น หากมีรายการผดิปกตติามที่ระบุในรายการตรวจสอบการปฏิบัตติามข้อก าหนด 

4. ลงลายมือช่ือและวนัที่ตรวจสอบในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบ

3. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทางการเงนิ/บัญชีหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง
กบัโครงการ โดยเลือกตวัอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมตามขนาดของโครงการ 

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต

• ก าหนดให้โครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมจ านวนเงนิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ของจ านวนเงนิที่เบิกในแต่ละงวด 

• ครอบคลุมทุกกจิกรรมย่อยที่มียอดเงนิเกนิร้อยละ 20 ของจ านวนเงนิที่เบิกใน

แต่ละงวด
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบรายงานการเงนิรายงวด

5. การลงลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงนิ
โครงการ โดยไม่ได้ปฏิบัตงิานจริง

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต

**** ถือเป็นความผดิร้ายแรง กสศ. ขอสงวนสิทธ์ิในการเสนอข้อ
ร้องเรียนไปยงัสภาวชิาชีพบญัชี ถึงการกระท าดงักล่าว ****

6. น าส่งชุดรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพสอบบัญชี เพ่ือน าเสนอต่อ กสศ. ในการขอเบิกเงนิงวดถดัไป

(เพ่ือให้การด าเนินกจิกรรมของโครงการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และการส่งรายงานการเงนิ
โครงการไม่ล่าช้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรวางแผนการตรวจสอบโดย ค านึงถงึ
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเร่ิมตรวจสอบและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย)
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปิดโครงการ

1. ส าหรับโครงการขนาดกลาง ให้ผู้สอบบัญชีจดัท ารายงานตามรูปแบบที่ กสศ. ก าหนด 
ประกอบด้วย

1.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงนิโครงการ (โครงการขนาดกลาง)

• รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โครงการขนาดกลาง)

• แบบรายการตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิโครงการ 

• รายงานการเงนิโครงการตามแบบฟอร์มรายงานการเงนิของโครงการขนาดกลาง

• ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบรายงานการเงนิ เพ่ือสรุปประเดน็ต่าง ๆ ที่

ตรวจพบ สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่าง

ชัดเจน รวมถงึระบุค าแนะน าการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้แนะน าแก่

โครงการที่รับทุน

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปิดโครงการ

2. ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ ให้ผู้สอบบัญชีจดัท ารายงานตามรูปแบบที่ กสศ. ก าหนด 
ประกอบด้วย

2.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงนิโครงการ (โครงการขนาดใหญ่)

• รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โครงการขนาดใหญ่)

• แบบรายการตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิโครงการ 

• รายงานการเงนิโครงการตามแบบฟอร์มรายงานการเงนิของโครงการขนาดกลาง

• ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบรายงานการเงนิ เพ่ือสรุปประเดน็ต่าง ๆ ที่

ตรวจพบ สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่าง

ชัดเจน รวมถงึระบุค าแนะน าการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้แนะน าแก่

โครงการที่รับทุน

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปิดโครงการ

3.ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและความเช่ือถือได้ของรายงานการเงนิและเลือกสุ่มตรวจ
เอกสารขั้นต้น หากมีรายการผดิปกตติามที่ระบุในรายการตรวจสอบการปฏิบัตติามข้อก าหนด

3. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทางการเงนิ/บัญชีหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง
กบัโครงการ โดยเลือกตวัอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมตามขนาดของโครงการ 

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต • ก าหนดให้โครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมจ านวนเงนิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

งบประมาณตามทุนสัญญาโครงการ 
• ครอบคลุมทุกกจิกรรมย่อยที่มียอดเงนิเกนิร้อยละ 20 ของงบประมาณตามทุนสัญญา

โครงการ 

โครงการขนาดกลาง

• ก าหนดให้โครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมจ านวนเงนิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
เงนิที่เบิกในแต่ละงวด 

• ครอบคลุมทุกกจิกรรมย่อยที่มียอดเงนิเกนิร้อยละ 20 ของจ านวนเงนิที่เบิกในแต่ละงวด

โครงการขนาดใหญ่
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปิดโครงการ

6. การลงลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานผลการตรวจสอบ
รายงานการเงนิโครงการ โดยไม่ได้ปฏิบัตงิานจริง

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต

**** ถือเป็นความผดิร้ายแรง กสศ. ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเสนอข้อร้องเรียนไปยงัสภาวชิาชีพบญัชี ถึงการ
กระท าดงักล่าว ****

5. ลงลายมือช่ือและวนัที่ตรวจสอบในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบ
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การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปิดโครงการ

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต

7. น าส่งชุดรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพสอบบัญชี เพ่ือน าเสนอต่อ กสศ. ในการขอเบิกเงนิงวดถดัไป

(เพ่ือให้การด าเนินกจิกรรมของโครงการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และการส่ง

รายงานการเงนิโครงการไม่ล่าช้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรวางแผนการ

ตรวจสอบโดย ค านึงถงึระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเร่ิมตรวจสอบและเวลาที่ใช้

ในการตรวจสอบด้วย)



5. เอกสารที่เกีย่วข้อง

โครงการขนาดเลก็ (S) ไม่เกนิ 500,000 บาท

Conference presentation
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ภาพรวมการตรวจรายงานการเงินโครงการ (ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่) แบ่งเป็น 3 ประเภท

รายการเอกสารทีต้่องส่งมอบของภาคี
ผู้ตรวจ

คลนิิกการเงนิ 
(*คลินิกการเงินขอเรียกเอกสารไดทุ้กกรณี) CPA

• แบบรายการตรวจสอบการปฏิบติัตามคู่มือการด าเนินงานโครงการ (Compliance Checklist) ภาคี
เป็นผูท้  า  

• สมุดรายวนัทัว่ไป 
• สรุปรายงานการเงินโครงการ 
• ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ท่ีเป็นปัจจุบนั)  

ทุกงวด X



5. เอกสารที่เกีย่วข้อง

โครงการขนาดกลาง (M) ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 2 ล้านบาท
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ภาพรวมการตรวจรายงานการเงินโครงการ (ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่) แบ่งเป็น 3 ประเภท

รายการเอกสารทีต้่องส่งมอบของภาคี
ผู้ตรวจ

คลนิิกการเงนิ 
(*คลินิกการเงินขอเรียกเอกสารไดทุ้กกรณี) CPA

เบิกรายงวด 
• แบบรายการตรวจสอบการปฏิบติัตามคู่มือ (Compliance Checklist)การด าเนินงานโครงการ ภาคี

เป็นผูท้  า
• สมุดรายวนัทัว่ไป 
• สรุปรายงานการเงินโครงการ 
• ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ท่ีเป็นปัจจุบนั)

เบิกรายงวด งวดสุดทา้ย



5. เอกสารที่เกีย่วข้อง

โครงการขนาดกลาง (M) ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 2 ล้านบาท
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ภาพรวมการตรวจรายงานการเงินโครงการ (ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่) แบ่งเป็น 3 ประเภท

รายการเอกสารทีต้่องส่งมอบของภาคี
ผู้ตรวจ

คลนิิกการเงนิ 
(*คลินิกการเงินขอเรียกเอกสารไดทุ้กกรณี) CPA

เบิกงวดสุดท้าย 
• แบบรายการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินโครงการ (CPA-Checklist)
• สมุดรายวนัทัว่ไป 
• สรุปรายงานการเงินโครงการ 
• ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ท่ีเป็นปัจจุบนั) 

เบิกรายงวด งวดสุดทา้ย



5. เอกสารที่เกีย่วข้อง

โครงการขนาด (L) ตั้งแต่ 2,000,001 บาท (กรณโีครงการทุน ไม่รวมทุนเดก็)
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ภาพรวมการตรวจรายงานการเงินโครงการ (ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่) แบ่งเป็น 3 ประเภท

รายการเอกสารทีต้่องส่งมอบของภาคี
ผู้ตรวจ

คลนิิกการเงนิ 
(*คลินิกการเงินขอเรียกเอกสารไดทุ้กกรณี) CPA

• แบบรายการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินโครงการ (CPA-Checklist)
• สมุดรายวนัทัว่ไป 
• สรุปรายงานการเงินโครงการ 
• ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร (ท่ีเป็นปัจจุบนั)

X ทุกงวด



5.1 โครงการขนาดเลก็ (S)
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• การตรวจสอบรายงานการเงนิรายงวด

1.แบบรายการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด คู่มือการด าเนินงานโครงการ

(Compliance Checklist) ท่ีลงลายมือช่ือและวนัท่ีตรวจสอบโดยผูรั้บผดิชอบโครงการ 

เพ่ือเป็นหลกัฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทีมคลนิิก

2.รายงานการเงินโครงการตามแบบฟอร์มรายงานการเงินของโครงการขนาดเลก็ท่ีลง
ลายมือช่ือและวนัท่ีตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีทีมคลินิก เป็นหลกัฐานการตรวจสอบ

• การตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปิดโครงการ

1.รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินโครงการ (โครงการขนาดเลก็) ท่ีลงลายมือ

ช่ือและวนัท่ีตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีทีมคลินิก เป็นหลกัฐานการตรวจสอบ



5.1 โครงการขนาดเลก็ (S)
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5.2 โครงการขนาดกลาง (M)
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• การตรวจสอบรายงานการเงนิรายงวด

1.แบบรายการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด คู่มือการด าเนินงานโครงการ

(Compliance Checklist) ท่ีลงลายมือช่ือและวนัท่ีตรวจสอบโดยผูรั้บผดิชอบโครงการ 

เพ่ือเป็นหลกัฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทีมคลนิิก

2.รายงานการเงินโครงการตามแบบฟอร์มรายงานการเงินของโครงการขนาดกลางท่ีลง
ลายมือช่ือและวนัท่ีตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีทีมคลินิก เป็นหลกัฐานการตรวจสอบ

• การตรวจสอบรายงานการเงนิงวดปิดโครงการ

1.รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินโครงการ (โครงการขนาดกลาง) ท่ีลงลายมือ

ช่ือและวนัท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เป็นหลกัฐานการตรวจสอบ

2.แบบรายการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินโครงการ ( CPA-Checklist)



5.1 โครงการขนาดกลาง (M)
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5.1 โครงการขนาดกลาง (M)
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5.1 โครงการขนาดกลาง (M)
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5.2 โครงการขนาดใหญ่ (L)
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• การตรวจสอบรายงานการเงนิรายงวด และงวดปิดโครงการ

1.รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินโครงการ (โครงการขนาดใหญ่) ท่ีลงลายมือ

ช่ือและวนัท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เป็นหลกัฐานการตรวจสอบ

2.แบบรายการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินโครงการ ( CPA-Checklist)



5.1 โครงการขนาดใหญ่ (L)
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5.1 โครงการขนาดใหญ่ (L)
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เจาะลึก  CHECKLIST

หัวข้อที่  1 การเงินและหลักฐานการจ่ ายเงิน

หัวข้อที่  2 การบันทึกรายการบัญชี

หัวข้อที่  3 การหักภาษี  ณ ที่ จ่ ายและการ
น า ส่งภาษี ต่อกรมสรรพากร

หัวข้อที่  4 การตรวจสอบครุภัณฑ์และ
กระบวนการจัด ซ้ือจัดจ้าง

หัวข้อที่  5 การน า เสนอรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน
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