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คํานํา 
 

การตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือหรือกลไกของฝายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ 
ดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคกร งานตรวจสอบภายในจะประสบความสําเร็จไดเม่ือผูบริหาร 
สามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานได ฉะน้ันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว  
ผูตรวจสอบภายในหรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในควรมีความเขาใจภาพรวมเก่ียวกับ 
การตรวจสอบภายใน มีความรูในหลักการ วิธีการตรวจสอบ และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีหลาย 
ข้ันตอน ในแตละข้ันตอนผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการตรวจสอบเปนไป 
ตามวัตถุประสงค สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานสนับสนุนขอตรวจพบ ภายใตทรัพยากรท่ีมี  รวมท้ังตองปฏิบัติงานให 
เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ียอมรับโดยท่ัวไป ท้ังจากหลักสากลและตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลาง 
ท่ีเก่ียวของของทางราชการ  

 

คูมือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ของหนวยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลทาเย่ียม มี 
วัตถุประสงคใหผูตรวจสอบภายใน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน มีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักวิชาการดวยความถูกตอง มี
คุณภาพ ผลงานเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ีเก่ียวของ ชวยเพ่ิมมูลคา (Value Added) แกองคกร หนวยรับตรวจสามารถใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถใชเปนขอมูลในการบริหารงานได กอใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี ผล
การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

การตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ 
ดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร ท้ังน้ี ปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําใหงานตรวจสอภายในประสบ
ความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยให
เกิดมูลคาเพ่ิมและความสําเร็จแกองคกร ฉะน้ันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว ผูตรวจสอบภายในหรือผูไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในควรมีความเขาใจภาพรวมเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน มีความรูในหลักการ วิธีการ
ตรวจสอบ รวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ียอมรับโดยท่ัวไป ท้ังจากหลักสากลและ
ตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของของทางราชการเพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวสามารถเลือกใชเทคนิคแนว
ทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสม กับภารกิจและสภาพแวดลอมขององคกร ซ่ึงปจจุบันการตรวจสอบภายในนอกจากตรวจสอบ
ขอมูลทางการเงินและการบัญชีแลวยังตรวจสอบการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ดวย ดังน้ัน การตรวจสอบภายในจึงตองเผชิญกับ
ส่ิงทาทายหลายประการ เชน ความเจริญเติบโตขององคกร ภาวการณเปล่ียนแปลงตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางดานตาง ๆ 
เปนตน ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพท้ังในดานความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 
  ลักษณะของงานตรวจสอบภายในเปนการประเมินอยางเปนระบบและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุม และระบบการกํากับดูแลเพ่ือสรางความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาระบบตาง ๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคกร งานตรวจสอบภายในสามารถใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรท้ังในดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมใหความเช่ือม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมี
ข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหดีข้ึน และจะชวยใหหนวยงานของรัฐบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

แนวคิด การตรวจสอบภายในมีความจําเปนสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบัน โดยถือเปนเคร่ืองมือของ
ผูบริหารในการประเมินผลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน ดังน้ันผูตรวจสอบภายในจึงมีความเขาใจถึงภาพรวมของ
การตรวจสอบภายใน ความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบโดยการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับท้ัง
จากหลักการสากลและตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของของทองถ่ิน โดยใหผูปฏิบัติงานสามารถเลือกใชเทคนิคแนว
ทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับภารกิจ และสภาพแวดลอมองคกร 

วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาท่ี 

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ วิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา 
ใหขอมูลและขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงานขององคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
ขอบังคับท ี่เก่ียวของอยางมีประสิทธ ิภาพ ผลการดําเนินงานจะอยู ในรูปของรายงานการตรวจสอบเสนอผูบริหาร รวมท้ังสนับสนุนให 
มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใต คาใชจายท่ีเหมาะสม 

                                                                                   หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลทาเย่ียม จังหวัดนครราชสีมา          
 



 

2 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอและ 

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงรวมถึง 
  1. ประเมินความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการ
บริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเน่ือง 
  2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการ 
ดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของหนวยงานของรัฐ 
  3. สอบทานความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 
  4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจใหมีความเหมาะสมกับประเภท
ของทรัพยสินน้ัน 

5. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 

ประเภทของการตรวจสอบ 
1. งานบริการใหความเช่ือม่ัน (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  อยางเท่ียงธรรม  เพ่ือใหไดมาซ่ึงการ 

ประเมินผลอยางอิสระในกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเส่ียงและการควบคุมของหนวยงานของรัฐ  โดยตัวอยางของงานบริการใหความเช่ือม่ัน เชน 
  1.1 การตรวจสอบการเงิน  (Financial Audit) หมายถึงการตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวน และความเช่ือถือไดของขอมูลการเงิน  

และรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ ประกาศท่ีเก่ียวของ รวมถึง
การประเมินความเส่ียง ระบบควบคุมภายใน และความเปนไปไดท่ีจะเกิดขอผิดพลาดและการทุจริตดานการเงินการบัญชี 
  1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
หลักเกณฑ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติ และนโยบายท่ีกําหนดไว 
  1.3 การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ 
และความคุมคาของกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
  1.4 การตรวจสอบอ่ืน ๆ หมายถึง การตรวจสอบอ่ืนนอกเหนือจาก ขอ 1.1 – 1.3  เชน การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณี
พิเศษ) เปนตน 

2. งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงลักษณะงาน 
และขอบเขตของงานจะเปนไปตามขอตกลงท่ีทําข้ึนรวมกับผูรับบริการ โดยมีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับหนวยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการการกํากับ
ดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมของหนวยงานของรัฐใหดีข้ึน  

ประโยชนของการตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบภายในเปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร และเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมิน 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน  เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษา
กับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ซ่ึงการ
ตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาว ดังน้ี 
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1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  (Good  Governance)  และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

(Transparency)  ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค  

2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  (Accountability  and  Responsibility)   
ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ และเปนพ้ืนฐานของหลักความโปรงใส (Transparency) และสามารถ
ตรวจสอบได  (Audittability)  

3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance)  
ขององคกร เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ี
ชวยปรับปรุงระบบงานใหสะดวก รัดกุม ลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอน และใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา ชวยลดเวลาและคาใชจาย เปน
ส่ือกลางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจในนโยบาย  

4. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใชทรัพยากรขององคกรเปนไป 
อยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร  

5. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองคกร ลดโอกาสความ 
รายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
  โครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1.  มาตรฐานดานคุณสมบัติ เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของหนวยงานและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการ 
ตรวจสอบภายใน โดยเร่ิมต้ังแตรหัสมาตรฐานท่ี 1000 เปนตนไป ประกอบดวย 

1000 วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
1100 ความเปนอิสระ และความเท่ียงธรรม 
1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 
1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
2.  มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานดานการ 

ตรวจสอบภายใน  โดยเร่ิมตั้งแตรหัสมาตรฐานท่ี 2000 เปนตนไป ประกอบดวย 
2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  
2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
2300 การปฏิบัติงาน 
2400 การรายงานผลการตรวจสอบ 
2500 การติดตามผล 
2600 การยอมรับสภาพความเส่ียงของฝายบริหาร 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือเปนการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหไดรับการยกยอง และยอมรับจากบุคคลท่ัวไป รวมท้ังให              
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การปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณการ 
ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน โดยมีหลักปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. ความซ่ือสัตย  (Integrity)  ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและทําใหดุลยพินิจของผู 
ตรวจสอบภายในมีความนาเช่ือถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

2. ความเท่ียงธรรม  (Objectivity)  ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในการรวบรวม 
ขอมูล ประเมินผล และรายงานดวยความไมลําเอียง ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาท่ีอยางเปนธรรมในทุก ๆ สถานการณ และไมปลอยให
ความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเขามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

3. การปกปดความลับ  (Confidentiality)  ผูตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผูเปนเจาของขอมูลท่ีได 
รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณีท่ีมี
พันธะในแงของงานอาชีพและเก่ียวของกับกฎหมายเทาน้ัน 

4. ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี  (Competency)  ผูตรวจสอบภายในจะนําความรู ทักษะ และประสบการณ มาใชใน 
การปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  

นโยบายการตรวจสอบภายใน 
1. ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  มีความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม โปรงใส เปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยคํานึงถ ึงความค ุมค าในเร่ืองท่ีทำการตรวจสอบ 
2. ผูตรวจสอบภายในจะไมทําการตรวจสอบ งานท่ีตนเองเปนผูปฏิบัติหรือดําเนินการภายใน 1 ป เพ่ือมิให 

เสียความเปนอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ 
3. ผูตรวจสอบภายในจะไมเขาไปเก่ียวของเร่ืองผิดกฎหมาย และการดําเนินการในลักษณะมีผลประโยชน 

ทับซอนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4. การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตอหนวยรับตรวจตองอยูบนวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ 

ปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
มิใชเปนการตรวจสอบเพ่ือจับผิด 

            5. ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความรอบคอบเย่ียงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ตองพัฒนา 
ตนเอง ศึกษาหาความรูดานวิชาชีพตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

6. การวางแผนการตรวจสอบใหครอบคลุมถึงความเส่ียงขององคกร ปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปในแนวทาง 
เดียวกันโดยปฏ ิบัติตามค ูมือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

7. ผูตรวจสอบภายในควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมี 
ประโยชนสูงสุด 

8. หนวยตรวจสอบภายในจัดใหมีการประชุมภายในหนวยงานอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือรับทราบปญหา 
จากการตรวจสอบและแนะนําแนวทางการแกไข ตลอดจนซักซอมทําความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีมีการปรับปรุงแกไข 
เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและใหขอเสนอแนะแกหนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง         
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9. หนวยตรวจสอบภายในจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบจากหนวยรับตรวจ 
ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําขอเสนอแนะ ความคาดหวังและความตองการของหนวยรับตรวจเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวางแผนการ
พัฒนาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับมากย่ิงข้ึน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน 
1. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง 

ๆ ของเทศบาลตําบลทาเย่ียมโดยใหสอดคลองกับนโยบายของเทศบาลฯ โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลท่ีดี ความมีประสิทธิภาพของกิจ
กรรมการบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของเทศบาลฯ ดวย 

2. กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอนายกเทศมนตรีตําบลทาเย่ียม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

3. จัดใหมีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในท้ังภายในและภายนอกตามรูปแบบและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

4. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปตอนายกเทศมนตรีตําบลทาเย่ียม เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนสุดทายของปงบประมาณ 

ในกรณีหนวยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบท่ีมีระยะเวลาต้ังแตหน่ึงปข้ึนไปใหนํามาใชประกอบการ
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

5. ปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 4. 
6. รายงานผลการตรวจสอบตอนายกเทศมนตรีตําบลทาเย่ียม ภายในเวลาอันสมควรและไมเกินสองเดือนนับจาก

วันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จ กรณีเร่ืองท่ีตรวจพบเปนเร่ืองท่ีจะมีผลเสียหายตอทางราชการจะรายงานผลการตรวจสอบทันทีและ
รายงานเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจเพ่ือใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจ
เปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

8. ในกรณีมีความจําเปนตองอาศัยผูเช่ียวชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบใหเสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน 
คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานท่ีคาดหวังจากผูรับจาง รวมท้ังขอเสนอโครงการของผูรับจางใหนายกเทศมนตรี
ตําบลทาเย่ียมพิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเช่ียวชาญตอไป 

9. ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษาแกนายกเทศมนตรี หนวยรับตรวจ และผูท่ีเก่ียวของ 
10. ประสานงานกับผูสอบบัญชี และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอบเขตของงาน

ตรวจสอบครอบคลุมเร่ืองท่ีสําคัญอยางเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนกัน 
11. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลทาเย่ียม 
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บทท่ี 2 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)  
การบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 
1. การวางแผนการตรวจสอบ 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. การจัดทํารายงานและการติดตามผล 

การวางแผนการตรวจสอบ 
การวางแผนการตรวจสอบเปนการคิดลวงหนากอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานจริงวาจะตรวจสอบเร่ืองใด  

ดวยวัตถุประสงคอะไร ท่ีหนวยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใชเวลาในการตรวจสอบเทาไร โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยู คือ บุคลากร 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม การวางแผนท่ีดีชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคภายในระยะเวลา 
งบประมาณ และอัตรากําลังท่ีกําหนด  

การวางแผนการตรวจสอบประกอบดวยเน้ือหาสาระสําคัญ 3 เร่ืองไดแก  
1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  
2. ข้ันตอนของการวางแผนตรวจสอบ 
3. การเสนอแผนการตรวจสอบ 

1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  
ตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบแบงการวางแผนการตรวจสอบออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจัดทําข้ึน โดยทําไวลวงหนาเก่ียวกับเร่ือง 

ท่ีจะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแตละเร่ือง ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมท้ังงบประมาณท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะเพ่ือใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยาง
ราบร่ืนทันตามกําหนดเวลา  

แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางของการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเดินไปใน 
แนวทางท่ีไดกําหนดไว แผนการตรวจสอบจะกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบอยางกวาง ๆ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน และใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตอไป ท้ังน้ี แผนการตรวจสอบจะ
แบงเปน  2  ระดับ ไดแก  

ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีระยะเวลาต้ังแต 1 ปข้ึนไป โดยท่ัวไปมีระยะเวลา 3-5 ป และ 
แผนฯ ตองกําหนดใหครอบคลุมหนวยรับตรวจท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด และประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี  

– หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานน้ัน ๆ  
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- เร่ืองท่ีจะตรวจสอบ หมายถึง เร่ืองหรือแผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจะตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว   
- ระยะเวลาท่ีจะทําการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจในแตละแหงหรือในแตละเร่ืองท่ี 

จะตรวจสอบ 
-  จํานวนคน/วันท่ีจะทําการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนผูตรวจสอบและจํานวนวันท่ีจะใชในการตรวจสอบหนวยรับตรวจ 

แตละแหง หรือในแตละเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ 
ข. แผนการตรวจสอบประจําป เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีรอบระยะเวลา 1 ป และตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนการ 

ตรวจสอบระยะยาวท่ีกําหนดไว โดยการดึงหนวยงานและเร่ืองท่ีจะตรวจสอบในแตละปตามท่ีปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มา
จัดทําเปนแผนการตรวจประจําป ประกอบดวย 

- วัตถุประสงคของการตรวจสอบ ควรกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบใหชัดเจนวาจะตรวจสอบเพ่ือใหทราบถึงเร่ือง 
อะไรบาง เพ่ือจะไดกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหชัดเจน และเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค เชน เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินงาน
ของงาน/โครงการตาง ๆ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด มีการบริหารจัดการท่ีดี การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนด รวมท้ังการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไป
อยางถูกตอง เช่ือถือได และทันเวลา  

- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหทราบวาจะดําเนินการตรวจสอบ 
ในหนวยรับตรวจใดและเร่ืองใดท่ีจะตรวจสอบบาง จะตรวจสอบเม่ือไร ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีจะทําการตรวจสอบแตละเร่ือง 
และจํานวนคน/วันท่ีจะทําการตรวจสอบแตละเร่ือง ขอบเขตของการปฏิบัติงานควรกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาว 

- ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
- งบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1.2 การ วางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  
เม่ือหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบตามขอ 1.1 เสร็จเรียบรอยแลว หัวหนากลุมงานตรวจสอบ 

ภายในจะตองมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบ ดังน้ัน แผนการปฏิบัติงานจึงหมายถึง แผนปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบ
ภายในซ่ึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการตรวจสอบไดจัดทําข้ึนลวงหนาวาจะตรวจสอบเร่ืองใด ท่ีหนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงค ขอบเขต 
และวิธีการตรวจสอบใด ท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย  

2. ข้ันตอนของการวางแผนตรวจสอบ  
เพ่ือใหการวางแผนการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

2.1 การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน  
การสํารวจขอมูลเบ้ืองตนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู และทําความเขาใจเก่ียวกับงานของหนวยงาน 

ท่ีตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด รวมท้ังทําความคุนเคยกับหนวยงานและระบบงานท่ีจะเลือกมาตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยใหผูตรวจสอบ
ภายในสามารถประเมินความเส่ียงในช้ันตนกอนจะดําเนินการวางแผนการตรวจสอบไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ ข้ันตอนน้ีเร่ิมจาก 
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ผูตรวจสอบตองศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก แผนปฏิบัติราชการประจําป รายงานผลการตรวจสอบคร้ังกอน รายงาน 
การเงินของหนวยรับตรวจ รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน นําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาวามีเร่ืองใดบางท่ี
ควรกําหนดแผนการตรวจสอบ โดยมีหลักการพิจารณาคัดเลือกดังน้ี 

- เปนนโยบายของผูบริหาร 
- เปนเร่ืองท่ีอยูในความสนใจของสาธารณชน 
- เปนงานท่ีมีความเส่ียงสูงและสงผลตอเปาหมายของเทศบาลฯ 
- เปนงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาลใหบรรลุเปาหมาย 
ผูตรวจสอบภายในควรสํารวจขอมูลเบ้ืองตนทุคร้ังกอนดําเนินการตรวจสอบในแตละปหรือในข้ันตอนถัดไป หาก 

พิจารณาวามีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน อาจศึกษาขอมูลตาง ๆ จากแผนภูมิการจัดแบงสวนงาน นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค 
ระเบียบปฏิบัติขององคกร และทําความเขาใจเก่ียวกับแผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงาน การใหไดมาซ่ึงขอมูล
ดังกลาวเพ่ิมข้ึน ผูตรวจสอบภายในอาจใชวิธีการประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ สัมภาษณหัวหนาหนวยรับตรวจและเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของ สังเกตการณปฏิบัติงานจริง หากเปนการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับงานท่ีเคยมีการตรวจสอบมากอนแลว ผูตรวจสอบภายใน
ควรศึกษาขอมูลจากกระดาษทําการและรายงานผลการปฏิบัติในคร้ังกอนประกอบดวย 

2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบการควบคุมภายในท่ีแตละหนวยรับตรวจไดจัดใหมีข้ึนตามหลักเกณฑ 

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ดังน้ัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวและสามารถประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูเก่ียวกับการควบคุมภายใน ท้ังน้ี ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
จะประกอบดวยข้ันตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

- การเลือกเร่ืองหรือส่ิงท่ีจะประเมิน เชน การเลือกวาจะประเมินท้ังระบบ หรือจะประเมินเฉพาะวัตถุประสงคใด 
วัตถุประสงคหน่ึงของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของ หรือจะประเมินเฉพาะองคประกอบดานใดดานหน่ึง 

- การทําความเขาใจโครงสรางของระบบการควบคุมภายใน โดยทําความเขาใจโครงสราง รูปแบบ วิธีการ และ 
วัตถุประสงคท่ีตองการจากระบบการควบคุมภายใน 

- การทดสอบการมีอยูจริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน  ในข้ันตอนน้ีผูตรวจสอบภายในตองหา 
หลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติจริงในปจจุบันวามีวิธีการอยางไร ยังคงเหมือนหรือแตกตางกับรูปแบบโครงสรางหรือองคประกอบของการ
ควบคุมท่ีกําหนดไวอยางไร โดยใชการสอบถามและสังเกตการณการปฏิบัติจริง 

- การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินโดยการวิเคราะหใหทราบวาระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูและใชจริงน้ันได 
สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 

- การสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เปนการพิจารณาวาระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูน้ันเหมาะสม 
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รัดกุมเพียงใด มีจุดออนหรือจุดบกพรองหรือมีความเส่ียงท่ีจะทําใหการดําเนินงาน ไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว เพ่ือใช
เปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบใหเหมาะสมตอไป รวมท้ังชวยในการกําหนดขอบเขต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีใช 
ในการตรวจสอบ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและงบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยประหยัดเวลา อัตรากําลัง และงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2.3 การประเมินความเส่ียง  
การวางแผนการตรวจสอบในแตละปจําเปนตองนําแนวทางการประเมินความเส่ียงมาใชในการพิจารณา ซ่ึงหาก 

พิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญในระดับสูงก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปแรก ๆ  
ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเส่ียงในระดับ 

หนวยงานทุกหนวยงาน หรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในเทศบาลฯ ก็ได ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของหนวยตรวจสอบภายใน 
ท้ังน้ี ไมวาจะประเมินความเส่ียงในระดับใดจะประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ 

- การระบุปจจัยเส่ียง โดยผูตรวจสอบภายในเปนผูพิจารณาจากขอมูลเบ้ืองตน จากสภาพแวดลอมท่ัวไปท้ังภายในและ 
ภายนอก 

- การวิเคราะหความเส่ียง เม่ือผูตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเส่ียงภายในเทศบาลฯ วาเปนเร่ืองใดในระดับ 
หนวยงานหรือกิจกรรมแลว ข้ันตอนตอไปผูตรวจสอบภายในจะทําการวิเคราะห วาปจจัยเส่ียงน้ันมีโอกาสเกิดข้ึนบอยแคไหนและมี
ผลกระทบตอหนวยงานอยางไร และสรุปในภาพรวมขององคกรวาแตละหนวยงานหรือกิจกรรมท่ีเลือกประเมินมีความเส่ียงโดยเฉล่ียดวย
คะแนนเทาใด 

- จัดลําดับความเส่ียง เม่ือไดผลคะแนนความเส่ียงวาแตละหนวยงานหรือกิจกรรมตามท่ีเลือกประเมินมีคะแนนความ 
เส่ียงเทาใดแลวใหนํามาจัดเรียงลําดับจากคะแนนมากสุดไปหานอยสุดเพ่ือใชในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจําปตอไป 

2.4 การวางแผนการตรวจสอบ 
จากผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียง ผูตรวจสอบภายในสามารถพิจารณาไดวาควรวาง 

แผนการตรวจสอบระยะยาวในหนวยงานหรือกิจกรรมใด ดังน้ี 
- นําลําดับความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงในข้ันตอนท่ี 2.3 มาพิจารณาจัดชวงความเส่ียง เพ่ือใหไดหนวยงานหรือ 

กิจกรรมใดท่ีมีความเส่ียงในระดับสูงเพียงใด ท่ีควรวางแผนการตรวจสอบในปแรก ๆ และไลเรียงความเส่ียงตามลําดับท่ีคํานวณไดในปถัด ๆ 
ไป 

- พิจารณาความถ่ีท่ีควรเขาทําการตรวจสอบ 
- คํานวณจํานวนคน/วัน ท่ีจะทําการตรวจสอบแตละหนวยงานหรือกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 
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ขอควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ ควรตองพิจารณาวาผูตรวจสอบภายในมีความรูความสามารถ และความ 
ชํานาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานน้ัน ๆ เพียงพอหรือไม เม่ือไดกําหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแลว ผูตรวจสอบภายในตอง
กําหนดแผนการตรวจสอบประจําป โดยการนําขอมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแตละปมาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ดังน้ี 

- กําหนดวัตถุประสงคในเร่ืองหรือกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ เพ่ือจะไดวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุ 
วัตถุประสงคท่ีตองการ 

- กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเก่ียวกับหนวยรับตรวจ เร่ืองท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลา 
การตรวจสอบ จํานวนคน/วัน 

- กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยระบุช่ือผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
- กําหนดงบประมาณท่ีใชปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระบุงบประมาณท่ีจะใชปฏิบัติงานตรวจสอบท้ังป โดยแยกรายการให 

ชัดเจน เชน คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก และคาพาหนะ ฯลฯ 
2.5 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในให 

สอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบยังตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน การ
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน รวมท้ังผลการประเมินความเส่ียง เพ่ือใหการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเร่ืองครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรและมีลักษณะยืดหยุน โดยสามารถ
แกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตามสภาวการณไดตลอดเวลา และใหผานการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี การ
วางแผนการปฏิบัติงานมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

- การกําหนดประเด็นการตรวจสอบในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึงผูตรวจสอบภายในควรทําการสํารวจ 
ขอมูลเพ่ิมเติม เชน ประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจท่ีจะเขาไปตรวจสอบ สัมภาษณบุคคลท้ังภายในและภายนอกท่ีมีสวน
เก่ียวของกับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลท่ีสํารวจได จัดทําแผนภาพ (Flowchart) การปฏิบัติงาน เปนตน  วา
ประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด เพ่ือจะไดกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตอไป 

- การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานในเร่ือง หรือ 
กิจกรรมท่ีตรวจสอบไว เพ่ือใหทราบวาเม่ือการตรวจสอบส้ินสุดแลว ผูตรวจสอบภายในจะไดประเด็นขอตรวจพบอะไรบาง  ในการกําหนด
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดวัตถุประสงคใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญ ๆ หรือท่ีควรสนใจ
เปนพิเศษ และควรพิจารณาเร่ืองความเส่ียงและการควบคุม 

- การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบวาจะตรวจสอบอะไร เปนจํานวนมากนอยเทาใด ผูตรวจสอบภายใน 
ควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานใหเพียงพอ ในอันท่ีจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงควรกําหนดให
ครอบคลุมถึงระบบการทํางานตาง ๆ  
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- การกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  หมายถึงการกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดท่ีผูตรวจสอบภายในตองจัดทําเปน 
ลายลักษณอักษร ซ่ึงจะเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละเร่ือง 
จะตองตรวจสอบอะไรบาง ดวยวัตถุประสงคอะไร ท่ีหนวยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซ่ึงจะชวยใน
การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดทํารายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้ังแต
เร่ิมตนจนส้ินสุด 

แผนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบในแตละเร่ืองหรือกิจกรรม ควรประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. เร่ืองและหนวยรับตรวจ ควรกําหนดวาเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเร่ืองใดและ ณ หนวยรับตรวจใดบาง 
 2. วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเพ่ือใหทราบวาผูตรวจสอบภายในจะทราบประเด็นขอตรวจพบอยางไร

บาง เม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ 
 3. ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขอบเขตประเด็นท่ีจะตรวจสอบและปริมาณงานท่ีจะทําการทดสอบ เพ่ือแสดงให

เห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
 4. แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเร่ืองใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุ

วิธีการในการคัดเลือกขอมูล การวิเคราะห การประเมินผล และการบันทึกขอมูลท่ีไดรับระหวางการบริหารงานตรวจสอบ รวมท้ังกําหนด
เทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสมอันจะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 5. ช่ือผูตรวจสอบภายใน และระยะเวลาท่ีตรวจสอบ เพ่ือใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบเร่ืองใด และ
ตรวจสอบเม่ือใด 

 6. สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญพรอมระบุรหัส
กระดาษทําการท่ีใชบันทึกผลการตรวจสอบ เพ่ือสะดวกในการอางอิงและการคนหากระดาษทําการ นอกจากน้ีควรลงลายมือช่ือผูตรวจสอบ
และผูสอบทานพรอมท้ังวันท่ีท่ีตรวจสอบหรือสอบทานไวดวย เพ่ือแสดงใหเห็นวาใครเปนผูตรวจสอบและผูสอบทาน เม่ือผูตรวจสอบภายใน
ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว งานข้ันตอไปของผูตรวจสอบภายในท่ีจะตองพิจารณากอนเขาทําทําการตรวจสอบตาม
ข้ันตอนและวิธีการท่ีไดกําหนดไวตามแผนการปฏิบัติงาน คือกระดาษทําการท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดไว เพ่ือบันทึกขอมูล ขอตรวจพบตาง ๆ ในระหวางการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ใชเปนหลักฐานอางอิงในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
และเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรองตอไป 

3. การเสนอและการอนุมัติแผน 
เม่ือหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลทาเย่ียม ไดวางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลวใหเสนอแผนการ 

ตรวจสอบตอนายกเทศมนตรีตําบลทาเย่ียม เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด ซ่ึงในระหวางการปฏิบัติงานถาหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในพบวามีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีทําใหไมสามารถปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนการตรวจสอบได หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนการตรวจสอบใหม และเสนอให
นายกเทศมนตรีอนุมัติอีกคร้ังหน่ึง  
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  เม่ือผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายในเสร็จเรียบรอยแลว ควรเสนอแผนการปฏิบัติงานดังกลาว ใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใหความเห็นชอบกอนท่ีจะดําเนินการ
ตรวจสอบในข้ันตอนตอไป 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายให 

บรรลุตามวัตถุประสงค และหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดความม่ันใน
วาการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะเปนการชวยพัฒนาเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในดวย 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐานเพ่ือวิเคราะหและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององคกร รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังเสนอ
ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ และขอเสนอแนะตอผูบริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 เร่ือง ไดแก 
  1. กอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  2. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  3. การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

1. กอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  หลังจากจัดทําแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน รายละเอียดของงานตรวจสอบ และทําความตกลงกับหนวยรับตรวจในเร่ืองความพรอม ขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดวันและ
ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ การดําเนินการกอนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอนดังน้ี 
  1.1 การแจงผูรับตรวจ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรติดตอผูบริหารของหนวยรับตรวจและผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
งานหรือกิจกรรมท่ีจะถูกตรวจสอบใหทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต กําหนดวันและระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ 
  1.2 การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เปนการคัดเลือกผูตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูตรวจสอบ
ภายในตามงานหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ อันจะมีผลตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
  1.3 การบรรยายสรุปงานตรวจสอบอยางยอใหแกทีมตรวจสอบ เพ่ือใหทีมตรวจสอบไดรับทราบถึงวัตถุประสงคและ
ระยะเวลาในการตรวจสอบโดยรวม งบประมาณและคาใชจายท่ีใชในการตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางและกระดาษทําการท่ีตองใชใน
การตรวจสอบ 
  1.4 หัวหนาทีมตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบควรกําหนดใหหน่ึงในทีมผูตรวจสอบภายในเปนหัวหนาทีมเพ่ือทํา
หนาท่ีเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- สรางสัมพันธกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ โดยจัดประชุมเปดและปดการตรวจสอบ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

                                                                                         หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลทาเย่ียม จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

13 

ระหวางการตรวจสอบ 
  - จัดทําตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ กํากับดูแลการตรวจสอบของผูรวมทีม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตารางการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
  - แกไขเพ่ิมเติมแนวทางการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
  1.5 การเตรียมการเบ้ืองตน เม่ือไดรับมอบหมายใหตรวจสอบในเร่ืองใดหรือกิจกรรมใดผูตรวจสอบภายในควรเตรียมการ
ในเบ้ืองตนเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปน้ี 
  - สอบทานงานตรวจสอบท่ีทํามาแลว เพ่ือกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ เชน กระดาษทําการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
และรายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  - ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหทราบถึงโครงการตาง ๆ ปญหาแผนงานและวัตถุประสงคโดยรวม 
  - ศึกษารายละเอียดของขอมูลอางอิงท่ีจําเปนตองใชในการตรวจสอบ 

2. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ผูตรวจสอบภายในเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบดวยการประชุมเปดงานตรวจสอบ ระหวางทีมตรวจสอบกับผูรับตรวจท่ี
เก่ียวของ หัวหนาทีมตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการประชุม อธิบายวัตถุประสงครายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบ 
ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบมีข้ันตอนท่ีควรดําเนินการ ดังน้ี 
  2.1 การมอบหมายงานตรวจสอบ  
  หัวหนาทีมตรวจสอบควรมอบหมายงานตามท่ีผูตรวจสอบภายในแตละคนมีความถนัด ความรู ความชํานาญ รวมท้ังควร
เลือกงานท่ีสามารถพัฒนาความชํานาญและประสบการณแกผูตรวจสอบภายในแตละคน และไมกระทบตอความเปนอิสระดวย 
  2.2 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ 
  ผูตรวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมในแตละข้ันตอน ดังน้ี 
  - การรวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ ซ่ึงอาจเปนทางการโดยเปนลายลักษณอักษร และไมเปนทางการดวย
วาจา 
  - การเขาสังเกตการณปฏิบัติงานเพ่ือหาขอสรุปของการปฏิบัติงานน้ัน ๆ วามีประสิทธิภาพเพียงใด 
  - การทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร และสินทรัพย ท้ังน้ี รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายใน 
  - การทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว 
  - การตรวจสอบเชิงวิเคราะห ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลท่ีเปนตัวเลข 
  2.3 การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
  หัวหนาทีมตรวจสอบมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมทีมอยางละเอียด สมํ่าเสมอ เพ่ือใหแนใจวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบท่ีกําหนดไว พรอมท้ังเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานให 
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สอดคลองกับตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
  2.4 การนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช 
  ผูตรวจสอบภายในตองนําแผนการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําไวลวงหนามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสถานการณได โดยผูตรวจสอบภายในควรระบุขอเสนอแนะในการแกไข
แผนการปฏิบัติงานไวในกระดาษทําการซ่ึงหัวหนาทีมตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผลของขอเสนอแนะ 
  2.5 การเปล่ียนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ 
  หัวหนาทีมตรวจสอบอาจจําเปนตองเปล่ียนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพท่ีเปล่ียนไป โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลและความคุมคาท่ีจะเปล่ียนแปลงขอบเขตการตรวจสอบ ท้ังน้ี ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายในทุกคร้ัง 
  2.6 การประชุมปดงานตรวจสอบ 
  การประชุมปดงานตรวจสอบ จะกระทําเปนข้ันตอนสุดทายเม่ือหัวหนาทีมตรวจสอบไดจัดทําสรุปผลส่ิงท่ีตรวจพบ หรือ
เม่ือจัดทํารางรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ผูเขารวมประชุมตองประกอบดวยผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีมีอํานาจส่ังการให
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะหรือผลสรุปจากท่ีประชุมเร่ืองตาง ๆ ท่ีนําเขามาเปนวาระการประชุม ดังน้ี 
  - สรุปการตรวจสอบ 
  - ทําความเขาใจและช้ีแจงประเด็นท่ียังสงสัย 
  - แลกเปล่ียนความคิดเห็น และหาขอยุติในประเด็นท่ียังมีความเห็นไมตรงกัน 
  - แจงกําหนดการออกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  - ขอบคุณผูท่ีเก่ียวของในการใหความรวมมือ 
 
3. การปฏิบัติเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 
  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหนวยรับตรวจแลว หัวหนาทีมตรวจสอบควรสอบทานใหแนใจวาทีม
ตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ เสร็จสมบูรณ และเปนไปตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว นอกจากน้ี หัวหนาทีมตรวจสอบตองสอบทาน
กระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานท่ีรวบรวมไวจากการตรวจสอบและขอสรุปส่ิงท่ีตรวจพบ สอบทานรางรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตละคน โดยประเมินจากความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
  การปฏิบัติงานเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ ประกอบดวย 
  3.1 การรวบรวมหลักฐาน  
  หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ขอมูล หรือขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีผูตรวจภายในไดจากการ
ใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ในการรวบรวมข้ึนระหวางทําการตรวจสอบ รวมถึง หลักฐานท่ีขอเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนขอมูลในการสนับสนุน
ความเห็นเก่ียวกับขอสรุปหรือขอตรวจพบในการพิสูจนวาส่ิงท่ีไดตรวจพบน้ัน มีความถูกตองนาเช่ือถือไดมากนอยเพียงใด คุณสมบัติของ 
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หลักฐานการตรวจสอบควรประกอบดวยคุณสมบัติ 4 ประการ คือ ความเพียงพอ (Sufficiency) ความเช่ือถือไดและจัดหามาได 
(Competency) ความเก่ียวของ (Relevancy) และความมีประโยชน (Usefulness) 
  ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึง ขอมูลจริงท่ีรวบรวมไดและจํานวนขอมูลมีความเพียงพอท่ีจะทําให
สามารถยืนยันหรือใหขอสรุปไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล ทําใหทุกคนสรุปความเห็นไดอยางเดียวกัน การพิจารณาวาจํานวนเพียงพอ
หรือไมน้ันตองพิจารณาวาหลักฐานน้ันเปนหลักฐานทางตรงหรือหลักฐานทางออม ในกรณีท่ีเปนหลักฐานทางตรงซ่ึงไดแกหลักฐานท่ียืนยันได
ชัดเจนแนนอนทําใหทุกคนหมดความสงสัยได มีหลักฐานเพียงช้ินเดียวก็เพียงพอ ถาเปนหลักฐานทางออม ซ่ึงไดแกหลักฐานแวดลอมท่ีมา
เสริมความม่ันใจและความนาจะเปน ดังน้ัน หลักฐานทางออมอาจจะตองมีจํานวนมาหรือหลายประเภท 
  ความเช่ือถือไดและจัดหามาไดของหลักฐาน หมายถึง ขอมูลท่ีไดมาจากแหลงท่ีเช่ือถือไดและโดยใชเทคนิควิธีการ
ตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด เชน  

- ขอมูลหลักฐานไดมาจากแหลงอิสระหรือแหลงภายนอกนาเช่ือถือมากกวาขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากภายใน 
หนวยรับตรวจ  

- ขอมูลหลักฐานท่ีไดมาจากระบบควบคุมภายในท่ีดี นาเช่ือถือมากกวาขอมูลหลักฐาน ท่ีไดมาจากระบบ 
ควบคุมภายในท่ีมีจุดออน เปนตน 
   - การสังเกตการณ การคํานวณ และวิธีการอ่ืนไดโดยตัวผูตรวจสอบเองนาเช่ือถือมากกวาขอมูลหลักฐานท่ี
ไดมาจากการปฏิบัติงานของผูอ่ืน 
   - ตนฉบับของขอมูลหลักฐานนาเช่ือถือมากกวาภาพถายสําเนาหรือราง 
   - ขอมูลจากความเห็นของผูเช่ียวชาญและผูประกอบวิชาชีพ มีความนาเช่ือถือกวาความเห็นของบุคคลธรรมดา 
  ความเก่ียวของของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานท่ีมีความเก่ียวของกับวัตถุประสงคการตรวจสอบ มีความสัมพันธกับ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ 
  ความมีประโยชนของหลักฐาน หมายถึง หลักฐานท่ีชวยในการควบคุมและตัดสินใจของผูบริหาร เพ่ือใหหนวยงาน
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด เชน ทันเวลา (Timeliness) ในการใชประโยชน และความมีสาระ (Materiality) ในการสรุป
ความเห็นหรือตัดสินใจ 
  3.2 การรวบรวมกระดาษทําการ (Working Papers Preparation)  
  กระดาษทําการ คือ เอกสารท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนในระหวางการตรวจสอบเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซ่ึง
ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห และผลสรุป
ของการตรวจสอบเพ่ือใชเปนแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบต้ังแตการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานและขอมูล ตลอดจนการรางรายงานผลการปฏิบัติงาน จําเปนตองจัดทํากระดาษทําการเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเก็บบันทึกลักฐานตาง ๆ เก่ียวกับวิธีการตรวจสอบท่ีใช ผลท่ีไดจากการตรวจสอบและหลักเกณฑในการสรุปผลการตรวจสอบ
และยังเปนหลักฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ในการสอบทาน ทบทวนงานในความรับผิดชอบและการวัดผลงาน อันเปนการ 
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บงช้ีถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ เพ่ือประโยชนในการอางอิงภายหลัง รวมท้ังการอางอิงในการตรวจสอบคร้ังตอไปและการ
อางอิงกับบุคคลภายนอก 

  วัตถุประสงคของกระดาษทําการ 
  ผูตรวจสอบภายในตองใชความรูความชํานาญและดุลพินิจของตนวาการตรวจสอบเร่ืองน้ัน ควรจัดทําการดาษทําการ
อยางไร โดยยึดถือหลักท่ีวากระดาษทําการน้ันสามารถชวยใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใชทบทวนการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีดําเนินการ
ไปแลวไดเปนอยางดี และสามารถบอกไดวางานน้ันไดทําตามแผนการตรวจสอบท่ีไดกําหนดไวหรือไมเพียงใด    

  ประเภทของกระดาษทําการ ประกอบดวย 
  1. กระดาษทําการท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนเอง เชน กระดาษทําการท่ีใชบันทึกแผนการตรวจสอบ และแผนการ
ปฏิบัติงาน กระดาษทําการบันทึกการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กระดาษทําการบันทึกผลการตรวจสอบโดยละเอียดในแตละเร่ือง 
กระดาษทําการสรุปประเด็นขอตรวจพบ กระดาษทําการในการรางรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตน 
  2. กระดาษทําการท่ีจัดทําโดยหนวยรับตรวจ เชน สําเนาเอกสาร หรือสําเนารายละเอียดประกอบบัญชีหรืออ่ืน ๆ และ
แผนผังทางเดินของระบบงาน เปนตน 
  3. กระดาษทําการท่ีผูตรวจสอบไดรับจากบุคคลภายนอก เชน ใบตอบรับแจงการยืนยันยอดแบบสอบถาม และหนังสือ
รองเรียนการทุจริต เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในใชสําเนาเอกสารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจัดทําโดยหนวยรับตรวจหรือไดรับจากบุคคลภายนอก
เปนสวนหน่ึงของกระดาษทําการ ผูตรวจสอบภายในจะตองตรวจสอบความถูกตองของกระดาษทําการประเภทน้ีเชนเดียวกับกระดาษทํา
การท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนเอง ลักษณะของกระดาษทําการท่ีดีควรประกอบดวยลักษณะดังน้ี   
  - ความถูกตองและสมบูรณ เปนขอมูลท่ีไดมาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง รวมท้ัง ไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนจน
แนใจวาถูกตองเช่ือถือได พรอมท้ังมีกระดาษทําการตามข้ันตอนตาง ๆ และใชอางอิงไดอยางสมบูรณ 
  - ความชัดเจนและเขาใจงาย ต้ังแตการระบุวัตถุประสงค วิธีการตรวจสอบท่ีใช และลําดับผลการตรวจสอบท่ีได ถอยคํา
ท่ีใชควรเลือกใชถอยคําท่ีเขาใจงาย มีคําอธิบายความอยางกะทัดรัดและไดใจความ 
  - ความเรียบรอยและอานงายเปนรูปแบบเดียวกัน กระดาษทําการแตละแผนควรจัดทําใหเปนระเบียบเรียบรอย เขียน
ตามลําดับจากบนลงลาง จากซายไปขวา ดวยลายมือและการลงนามท่ีอานงาย จัดเรียงกระดาษทําการแตละแผนใหงายตอการสอบทาน 
การจัดทํากระดาษทําการควรทําในรูปแบบเดียวกัน 
  - ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค กระดาษทําการควรใหขอมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงคของการจัดทําและตรงกับ
วัตถุประสงคของแผนการตรวจสอบและเปนประโยชนในการอางอิง ไมควรมีรายละเอียดเกินความจําเปน สรุปข้ันตอนการตรวจสอบและ
วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ ผลสรุปของการตรวจสอบ และตองประหยัดเวลาในการจัดทําในระหวางการตรวจสอบ 
  ผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบงานแตละสวนเม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ โดยการสรุปการตรวจสอบจาก
กระดาษทําการท่ีไดจัดทํา ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาอยางรอบคอบและสรุปเฉพาะส่ิงท่ีเปนสาระสําคัญเทาน้ัน ผลสรุปการตรวจสอบ 
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จากกระดาษทําการอาจทําไดหลายรูปแบบ คือ 
  1. การสรุปแตละสวนงานท่ีตรวจสอบ เปนการสรุปสาระสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบเปนสวน ๆ โดยระบุวัตถุประสงค
การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ส่ิงท่ีตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน รวมท้ัง ส่ิงท่ีไดรับการแกไข
แลวจากผูรับตรวจ 
  2. การสรุปแบบสถิติ เปนการสรุปโดยใชแบบสถิติในการรายงานผลท่ีไดจากการทดสอบรายการ การสรุปควรจัดทําเปน
ข้ัน ๆ ลดหล่ันกันในรูปสามเหล่ียม กลาวคือ ขอมูลสวนยอดจะมีรายละเอียดประกอบนอยลดหล่ันกันลงไปตามลําดับ 
  3. การสรุปผลการประชุม เปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูรับผิดชอบในหนวยรับตรวจ ผูตรวจสอบภายในสรุปผล
การประชุมเก่ียวกับส่ิงท่ีเห็นดวย และส่ิงท่ีไมเห็นดวย พรอมท้ังขอเสนอแนะและระบุ วันท่ี เวลา ท่ีมีการประชุม 
  4. การสรุปตามแนวการตรวจสอบ เปนการสรุปส่ิงท่ีตรวจพบและขอคิดเห็นของผูตรวจสอบภายในตามข้ันตอนของแนว
การตรวจสอบ 
  5. การสรุปขอบกพรอง เปนสวนสําคัญท่ีสุดสวนหน่ึงของการรายงานการสรุปผลตองตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน หรือ
ขอบกพรองตาง ๆ ท่ีไดตรวจพบ 

  การจัดเก็บกระดาษทําการ 
  โดยปกติกระดาษทําการท่ีทําข้ึนในการตรวจสอบงวดหน่ึง จะจัดเก็บไวในแฟม แยกเปน 2 ประเภท คือ  
  1. แฟมปจจุบัน (Current File) ใชกับกระดาษทําการท่ีทําข้ึนในงวดการตรวจสอบงวดน้ัน หรือคร้ังน้ันโดยเฉพาะ และ
จะไมสวนสัมพันธท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงวดตอไป เชน กระดาษทําการตรวจนับเงินสด เปนตน 
  2. แฟมถาวร (Permanent File) ใชกับกระดาษทําการท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงวดอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญท่ีตองใช
อางอิงประกอบการตรวจสอบงวดตอ ๆ ไป เชน รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนภูมิการจัดแบงสวนงาน เปนตน 

การจัดทํารายงานและการติดตามผล 
  ผูตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมทันเวลา โดยรายงานดังกลาวประกอบดวย วัตถุประสงค 
ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแกไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน เท่ียงธรรม รัดกุม สรางสรรคและรวดเร็ว รวมท้ังควรเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหบุคคลท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

  การจัดทํารายงาน 
  การจัดทํารายงานเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการ
ตรวจสอบขอมูลท้ังหมดทุกข้ันตอน สรุปขอบกพรองท่ีตรวจพบ ประเด็นความเส่ียงท่ีสําคัญและการควบคุม รวมท้ังเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผูบริหารควร
ทราบ พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง เพ่ือเสนอผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของพิจารณาส่ังการแกไขปรับปรุงตอไป 
  การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคท่ีผูตรวจสอบจะตองเอาใจใสเปนพิเศษเพราะรายงานน้ันแสดงใหเห็นถึง
คุณภาพของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในท้ังหมด ลักษณะของรายงานท่ีดีตองเปนรายงานท่ีมีประโยชนตอผูอาน รายงานเร่ืองท่ีมี 
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สาระสําคัญ ขอตรวจพบเปนเร่ืองท่ีตรงกับขอเท็จจริง ขอเสนอแนะหรือขอแนะนํา เปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได โดยลักษณะของ
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีองคประกอบดังน้ี 
  - ถูกตอง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานตองมีความถูกตอง ขอความทุกประโยค ตัวเลขทุกตัว เอกสารอางอิงทุก
ชนิดตองมาจากหลักฐานท่ีนาเช่ือถือ และผูตรวจสอบไดประเมินขอมูลเหลาน้ันแลว การอางอิงทุกคร้ังตองมีเอกสารหลักฐานประกอบและ
สามารถใหคําอธิบายแลวพิสูจนขอเท็จจริงไดทุกเร่ือง การรายงานส่ิงใดก็ยอมหมายความวาส่ิงน้ันผูตรวจสอบไดทราบหรือไดยอมรับแลววา
เปนส่ิงท่ีตรงตามขอเท็จจริง 
  - ชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการส่ือขอความหรือความตองการของผูตรวจสอบ หรือส่ิงท่ีตองการเสนอ
ใหผูอานรายงานเขาใจเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน โดยไมตองมีการตีความหรืออธิบายเพ่ิมเติม 
  - กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ขอความ คําพูดท่ีฟุมเฟอยหรือส่ิงท่ีไมใชสาระสําคัญและส่ิงท่ี
ไมเก่ียวของโดยตรงกับเร่ืองท่ีจะรายงานออกไป  
  - ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทันตอการแกไขสถานการณ ผูตรวจสอบ
ภายในควรพิจารณาวาส่ิงท่ีตรวจพบ ควรรายงานในขณะและเวลาใด เพราะผูบริหารตองนําส่ิงท่ีเสนอในรายงานไปดําเนินการตอ 
  - สรางสรรค (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงใหเห็นคุณภาพและความจริงใจของผูตรวจสอบ 
ผูรายงานควรช้ีใหเห็นสวนดีของการปฏิบัติงานกอนท่ีจะกลาวถึงขอบกพรองตาง ๆ ท่ีตองการใหปรับปรุง ทําใหผูอานคลอยตามคําแนะนํา 
และขอเสนอแนะ และมีความพอใจท่ีจะใหความรวมมือในการแกไขปรับปรุง การวิจารณขอบกพรองโดยไมมีการใหขอเสนอแนะ หรือการ
วิจารณโดยปราศจากการเสนอแนะขอยุติท่ีชอบดวยเหตุผลเปนส่ิงท่ีไมควรกระทํา  
  - จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจใหผูอานจับประเด็นไดต้ังแตตนจนจบโดยการใชรูปแบบถอยคํา และ
ศิลปะของภาษา ทําใหผูอานยอมรับและเกิดความรูสึกตองการแกไขปญหาหรือขอแนะนําท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอรายงาน โดยช้ีใหเห็น
ปญหา ประโยชนรวมกัน และประโยชนตอองคกร ไมตําหนิโดยไมมีขอแนะนําในเชิงสรางสรรค ใหทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม
แกไข 
  รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับผลของการตรวจสอบ และความตองการของฝายบริหาร  รูปแบบและ
วิธีการรายงานท่ีใชกันโดยท่ัวไป มีดังน้ี 
  1. การรายงานเปนลายลักษณอักษร (Written Report) เปนวิธีการรายงานท่ีมีลักษณะเปนทางการ ใชรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเม่ือการตรวจสอบเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดแลวเสร็จ ผูตรวจสอบภายในจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบริหาร 
  2. การรายงานดวยวาจา (Oral Report) แยกเปน  
   2.1 การรายงานดวยวาจาท่ีไมเปนทางการ สวนใหญใชกับรายงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวนเพ่ือใหทันตอ
เหตุการณ จะใชในกรณีท่ีควรแจงใหผูบริหารทราบหรือหัวหนาหนวยรับตรวจทราบทันทีท่ีตรวจพบเพราะหากปลอยใหลาชาอาจมีความ 
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เสียหายมากข้ึน  
   2.2 การรายงานดวยวาจาท่ีเปนทางการ เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและมีการนําเสนอดวยวาจา
ประกอบ 

 นอกจากน้ี การรายงานดวยวาจายังใชในกรณีเสนอรายงานผลความคืบหนา หรือผลการตรวจสอบโครงการ 
พิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร เพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือขอความชวยเหลือใน
กรณีการตรวจสอบมีปญหาหรืออุปสรรค เชน ผูรับตรวจไมใหความรวมมือหรือไมใหเอกสารบางอยางเพ่ือการตรวจสอบ 
   รายงานแบบเปนทางการและรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษรโดยท่ัวไปประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 
   1. บทคัดยอ (Summary) การเสนอรายงานควรจัดทําบทคัดยอไวดานหนาของรายงานท่ีจะนําเสนอผูบริหาร 
เปนการยอเน้ือความของรายงานอยางส้ัน ๆ กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความครอบคลุมเน้ือหาของรายงานท้ังหมด แสดงขอเท็จจริงหรือ
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบท่ีมีตอองคกร และขอเสนอแนะในการปรับปรุง โดยไมตองแสดงเหตุผลประกอบ แตเปนขอมูลท่ีเพียงพอให
ผูบริหารเขาใจและส่ังการได 
   2. บทนํา (Introduction) คือสวนแรกของรายงานท่ีบอกใหทราบวาผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบเร่ืองอะไร
ในหนวยงานใด  เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว หรือเปนการตรวจสอบกรณีพิเศษ 
   3. วัตถุประสงค (Purpose) แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน เพ่ือใหผูอานรายงานติดตามประเด็นได
สะดวกและคาดการณไดวาจะทราบขอมูลใดบางเม่ืออานรายงานจบ 
   4. ขอบเขต (Scope) แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทําการตรวจสอบมีมากนอยเพียงใด มี
ขอจํากัดอะไรบางท่ีผุตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได หรือตองชะลอการตรวจสอบไวกอนพรอมเหตุผลประกอบ 
   5. ส่ิงท่ีตรวจพบ (Audit Finding) เปนสวนสําคัญของรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงขอเท็จจริงท่ีตรวจ
พบท้ังในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข วิธีการดําเนินการแกไข รวมท้ังความเห็นของผูรับการตรวจ 
   6. ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอเสนอแนะท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะตอผูบริหารหรือ
หัวหนาหนวยรับตรวจ เพ่ือส่ังการแกไข ปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมีลักษณะสรางสรรคและสามารถนําไปปฏิบัติได 
   7. ความเห็น (Opinion) หากขอความใดเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ 
ผูตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทาน้ัน 
   8. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เน่ืองจากการรายงานเปนเพียงการสรุปผล ดังน้ัน รายงาน
ควรเสนออยางกะทัดรัด ขอมูลใดท่ีจําเปนตองอางอิง แตเปนขอมูลยาว หรือมีรายละเอียดมากควรแสดงเปนเอกสารประกอบแนบทาย
รายงานไวดวย เอกสารประกอบไมควรมีมากจนเกินไปจนทําใหรายงานไมนาสนใจ 
  การติดตามประเมินผล 
  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรกําหนดระบบการติดตามผลวาไดมีการนําขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน
ไปสูการปฏิบัติ และเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาลฯ ซ่ึงยังไมไดรับการแกไข หารือกับผูบริหาร การติดตามผลเปน 
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ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงถือไดวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญย่ิงของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพ
และประสิทธิผลของงานตรวจสอบวาผูรับการตรวจสอบและผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม 
และขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง เม่ือผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารแลว ผู
ตรวจสอบภายในตองติดตามผลวาผูบริหารไดส่ังการหรือไมประการใด และหากส่ังการแลว หนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในท่ีผูบริหารส่ังการหรือไม ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาอุปสรรคอยางไร แลวรายงานผลการ
ติดตามตอผูบริหารตอไป ท้ังน้ี ผูบริหารท่ีไดรับทราบแลวมิไดส่ังการใหแกไขตามขอเสนอแนะแสดงวาผูบริหารยอมรับภาระความเส่ียงหาก
เกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต 
  แนวทางการติดตามประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
  1. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล พรอมท้ังจัด
งบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในเพ่ือใหการติดตามผลทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. ควรกําหนดตารางเวลาท่ีใชในการติดตามผลของรายงานผลการปฏิบัติงานในปกอนไวในแผนการตรวจสอบภายในป
ปจจุบัน การกําหนดตารางเวลาท่ีจะใชในการติดตามผล ควรหารือกับหัวหนาหนวยงานท่ีรับการตรวจสอบหรือผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือความ
รวมมือและอํานวยความสะดวกในการติดตามผล 
  3. ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายใหติดตามผล ตองไมมีสวนเก่ียวของในการรายงานผลการปฏิบัติงานน้ัน ๆ 
เพ่ือใหมีมุมมองใหม ๆ และสามารถประเมินการปรับปรุงแกไขวาเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริงหรือไม 
  4. ผูตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออน และขอบกพรองจากหนวยงานเปนระยะ ๆ 
หากมีปญหาผูตรวจสอบภายในควรเขาไปพิจารณาใหคําแนะนําเพ่ือใหสามารถดําเนินการตอไปได 
  5. ผูตรวจสอบภายในควรเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจในการแนะนําวิธีการแกไขปญหา 
จุดออน และขอบกพรองตาง ๆ และกําหนดมาตรการปองกันความผิดพลาดและขอบกพรองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  6. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการติดตามผล และเวลาในการดําเนินงานของฝายบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของตอการส่ัง
การหรือตอการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง หรืออาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 
 

การวางแผนตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทํารายงานและติดตามผล 

 
 

 

 

 

 

                           

 

                          - แผนการตรวจสอบระยะยาว 
             - แผนการตรวจสอบประจําป 
 
 

 
 
 

      

 

 

 
 

- การรวบรวมหลักฐาน 
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บทท่ี 3 

เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) 
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบท่ีดีท่ีผูตรวจสอบ ควรนํามาใชในการรวบรวมขอมูลหลักฐานตาง ๆ 
เพ่ือใหไดหลักฐานท่ีดีและเสียคาใชจายนอยท่ีสุด เปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการ
ตรวจสอบท่ีกําหนด ดังน้ันผูตรวจสอบภายในตองมีความรู ความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตาง ๆ และเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบให
เหมาะสมกับเร่ืองท่ีจะตรวจสอบในแตละกรณี เน่ืองจากเทคนิคการตรวจสอบแตละเทคนิคมีความยากงายตาง กัน และใหไดมาซ่ึงหลักฐาน
ความเช่ือถือไมเทากัน เม่ือใชกับบุคคลหรือสถานการณตางกัน นอกจากน้ี แตละเทคนิคการตรวจสอบก็มีขอจํากัดในการนําไปใช ทําใหใน
บางคร้ังผูตรวจสอบอาจใชเทคนิคการตรวจสอบหลายอยางมาประกอบกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานท่ีเพียงพอท่ีผูตรวจสอบจะเสนอ
ความเห็นและขอเสนอแนะไวในรายงานผลการปฏิบัติงาน เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบโดยท่ัวไป มีดังน้ี 
  1. การสุมตัวอยาง 
  เปนการเลือกขอมูลแตเพียงบางสวน ซ่ึงสามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลท้ังหมดเพ่ือนํามาตรวจสอบ การสุมตัวอยาง
ตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงวาขอมูลท้ังหมดมีโอกาสไดรับการเลือกเทา ๆ กัน ผลท่ีไดรับจึงจะแสดง
สภาพท่ีเปนจริงหรือใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด ซ่ึงในปจจุบันนิยมใชกันอยู 4 วิธี คือ 
  1.1  วิธี Random Sampling เปนการเลือกตัวอยางจํานวนหน่ึงจากขอมูลท้ังหมดโดยใหแตละหนวยของขอมูลมีโอกาส
ท่ีจะไดรับเลือกเทาเทียมกันและเปนไปอยางยุติธรรม เชน การจับสลาก เปนตน 
  1.2 วิธี Systematic Sampling เปนการเลือกตัวอยางโดยการกําหนดระยะหรือชวงตอนของตัวอยางท่ีจะเลือกดวยวิธี
แบงไวเทา ๆ กัน เชน เลือกตัวอยางใบสําคัญ 1 ฉบับ จากใบสําคัญทุก ๆ 15 ฉบับ เปนตน ความหางของระยะหรือชวงตอนข้ึนอยูกับจํานวน
ขอมูลและจํานวนตัวอยางท่ีตองการ  

ขอมูลท่ีนํามาเลือกตัวอยางดวยวิธีน้ีตองมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับของขอมูลอยางถูกตองและ 
ครบถวน ผูตรวจสอบตองระวังในการกําหนดระยะของตัวอยางวาตองไมเปนผลใหขอมูลท้ังหมดถูกเลือกหรือมิไดรับการเลือกเลยดวย 
  1.3 วิธีการแบงขอมูลออกเปนกลุม  
   1.3.1 Stratified Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมีลักษณะแตกตางกันโดยมีวิธีดําเนินการเปน  
2 ข้ันตอน คือ 
   1) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยการรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะเหมือนกัน ไวในกลุมเดียวกัน 
   2) สุมเลือกตัวอยางจากแตละกลุมเหลาน้ันอีกคร้ังหน่ึง โดยวิธีการสุมตัวอยางอาจแตกตางกันไปในแตละกลุม 
เพ่ือใหไดตัวอยางท่ีดี มีความถูกตองและเช่ือถือได 
   วิธีน้ีเหมาะสําหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑท่ีมีปริมาณมาก และสถานท่ีเก็บมีหลายแหง ซ่ึงทําใหขอมูลมี
โอกาสไดรับการสุมตรวจสอบเทาเทียมกัน 
   1.3.2 Cluster Sampling เปนการเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกันโดยมีวิธีดําเนินการ 
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เปน 2 ข้ันตอน คือ 
   1) แบงขอมูลออกเปนกลุมโดยกําหนดจํานวนเทากัน ซ่ึงถือตําแหนงท่ีต้ังหรือการเก็บรวบรวมรายการเปน
เกณฑ สําหรับการกําหนดจํานวนกลุมและจํานวนรายการในแตละกลุม ข้ึนอยูกับลักษณะและปริมาณของขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด 
   2) สุมเลือกกลุมตาง ๆ ท่ีแบงไวมาเปนตัวอยาง กลาวคือ เลือกท้ังกลุมมาเปนตัวอยางในการสุมเลือกตัวอยางน้ี 
ซ่ึงจะเปนจํานวนมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับลักษณะและขนาดของขอมูล 
  1.4 วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เปนการเลือกขอมูลท่ีข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูตรวจสอบวาจะ
พิจารณาเลือกกลุมตัวอยางใดบาง โดยตัวอยางท่ีสุมเลือกน้ันควรเปนส่ิงของท่ีมีคุณลักษณะพิเศษซ่ึงเคล่ือนยายหรือหยิบฉวยได และอาจ
กอใหเกิดการทุจริตไดดวย 

  2. การตรวจนับ 
  เปนการพิสูจนจํานวนและสภาพขอส่ิงท่ีตรวจนับวามีอยูครบถวนตามท่ีบันทึกไวหรือไม สภาพของส่ิงของน้ันเปนอยางไร 
อยูในสภาพชํารุดเสียหายหรือไม มีการเก็บรักษาอยางไร โดยปกติการตรวจนับน้ีจะใชกับการตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุภัณฑ และ
ยานพาหนะ เปนตน 
  ขอจํากัด 
  - สินทรัพยท่ีตรวจนับจะตองมีรูปราง หรือมีหลักฐานท่ีสามารถแสดงสภาพของสินทรัพยน้ัน เชน เช็ค พันธบัตรรัฐบาล 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน เปนตน 
  - การตรวจนับมิใชเคร่ืองพิสูจนกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเสมอไป 

  3. การยืนยันยอด 
  เปนการขอใหบุคคลท่ีไมใชผูรับตรวจ ซ่ึงทราบเร่ืองเก่ียวกับหลักฐานตาง ๆ ใหการยืนยันเปนลายลักษณอักษรมายังผู
ตรวจสอบโดยตรง การยืนยันน้ีเม่ือปฏิบัติอยางถูกตองจะถือเปนหลักฐานท่ีเช่ือถือไดมากท่ีสุด เน่ืองจากบุคคลดังกลาวไมจําเปนตองปดบัง
ขอเท็จจริง เทคนิคน้ีสวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพยซ่ึงอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน 
  ขอจํากัด อาจไมไดรับความรวมมือตอบยืนยันมาใหผูตรวจสอบทราบ หรือมีขอขัดของอ่ืน ๆ ท่ีทําใหคําตอบท่ีไดรับมี
จํานวนนอยเกินสมควร เชน หนังสือยืนยันยอดไมถึงมือผูรับ เปนตน ซ่ึงทําใหการตรวจสอบเร่ืองน้ันไมไดรับหลักฐานอยางเพียงพอ 

  4. การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ 
  เปนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ซ่ึงเอกสารเหลาน้ีพิสูจนความถูกตองของรายการท่ีลงไวใน
สมุดบัญชีได วิธีการตรวจน้ีเรียกวา “Vouching” ท้ังน้ี ผูตรวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวังวา 
  - เปนเอกสารจริง ไมใชเอกสารปลอมหรือผานการแกไข 
  - มีการบันทึกรายการโดยถูกตองครบถวน 
  - มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ 
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  ขอจํากัด 
  1. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแกไข หรือจัดทําใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีมีระบบการควบคุมภายในไมรัดกุม
หรือขาดการแบงแยกหนาท่ีอยางเหมาะสม 
  2. การตรวจเอกสารบางคร้ังอาจไมแสดงถึงสภาพท่ีมีอยูจริง เชน การตรวจสอบทะเบียนรถยนตท่ีไมสามารถพิสูจนวามี
ตัวรถยนตอยูจริง เปนตน 

  5 การคํานวณ 
  เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลข ซ่ึงถือเปนหลักฐานท่ีเช่ือถือไดมาก ผูตรวจสอบควรทําการทดสอบตัวเลขทุกคร้ัง 
เพ่ือใหแนใจวามียอดท่ีแสดงเปนยอดท่ีถูกตอง กรณีท่ีมีการบวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลขดวยเคร่ืองคิดเลขไว ผูตรวจสอบควรทดสอบ
ตัวเลขอีกคร้ัง เน่ืองจากผูรูจักใชเคร่ืองบวกเลขอาจใชเทคนิคพลิกแพลง ทําใหยอดรวมท่ีแสดงไวในกระดาษบวกเลขแสดงยอดท่ีผิดไปจาก
ความเปนจริง 
  ขอจํากัด พิสูจนไดเพียงความถูกตองของผลลัพธ แตไมพิสูจนแหลงท่ีมาของตัวเลขท่ีนํามาคํานวณ 

  6. การตรวจสอบการผานรายการ 
  เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการผานรายการจากสมุดบันทึกรายการข้ันตนไปยังสมุดบันทึกรายการ
ข้ันปลาย วิธีการตรวจน้ีเรียกวา “Posting” ซ่ึงเปนวิธีการตรวจท่ีสําคัญมากอีกวิธีหน่ึง 
  ขอจํากัด เชนเดียวกับการคํานวณ คือ เปนการพิสูจนความถูกตองของการคัดลอกขอมูลจากสมุดบันทึกรายการข้ันตน
ไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย แตไมไดพิสูจนความสมบูรณของรายการแตอยางใด เชน ไมไดพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชีตาม
เอกสารหลักฐาน เปนตน 

  7. การตรวจสอบบัญชียอยและทะเบียน  
  เปนการตรวจสอบวายอดคงเหลือและรายการในบัญชียอยและทะเบียนสัมพันธกับบัญชีคุมหรือไม 
  ขอจํากัด พิสูจนไดเพียงความถูกตองของยอดคงเหลือในบัญชียอยหรือทะเบียนกับบัญชีคุม แตควรใชรวมกับเทคนิคการ
ตรวจสอบความถูกตองของบัญชี วิธีอ่ืน ๆ ดวย เชน เทคนิคการตรวจสอบการผานรายการ เทคนิคการคํานวณ เปนตน 

  8. การตรวจหารายการผิดปกติ 
  เปนการตรวจรายการในสมุดบัญชีตาง ๆ หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆ วามีรายการผิดปกติหรือไม ซ่ึงอาจทําใหพบขอผิดพลาด
ท่ีสําคัญได ท้ังน้ีตองอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณของผูตรวจสอบเปนสําคัญ 
  ขอจํากัด รายการผิดปกติมิใชหลักฐาน แตเปนเคร่ืองช้ีใหทราบถึงความจําเปนท่ีจะตองหาหลักฐานดวยเทคนิคอ่ืน
ประกอบ 
  9. การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล 
  เปนการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน เน่ืองจากขอมูลของรายการหน่ึง ๆ อาจมีความสัมพันธกับรายการ 
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อ่ืน ๆ ได รายการท่ีเก่ียวของสัมพันธกันปรากฏอยูอยางถูกตองยอมแสดงความถูกตองของบัญชีไดระดับหน่ึง ฉะน้ัน ผูตรวจสอบจึงควร
ตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธกันควบคูกันไป 

  10. การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
  เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความเปล่ียนแปลงของขอมูลตาง ๆ วาเปนไปตามท่ีคาดหมาย หรือ
เปนไปตามควรหรือไม อันจะชวยใหเห็นวาตองใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมหรืออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได 
  การวิเคราะหเปรียบเทียบมีวิธีการดังน้ี 
  1. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับงวดปกอน 
  2. เปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับประมาณการ 
  หากผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบพบวามีความแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญตอการตรวจสอบ ผูตรวจสอบจะตอง
สอบถามเหตุผลจากหนวยรับตรวจ และใชเทคนิคการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม 

  11. การสอบถาม 
  เปนการสอบถามผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงตาง ๆ การสอบถามอาจทําไดท้ังเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา 
การสอบถามเปนลายลักษณอักษรอาจใชแบบสอบถาม และกําหนดคําถามเพ่ือใหไดคําตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” หรืออาจเปนคําถามท่ี
กระตุนใหผูตอบใชความคิดของตนเองก็ได ข้ึนอยูวาผูตรวจสอบตองการคําตอบในลักษณะใด ท้ังน้ี คําถามท่ีใชควรมีลักษณะตอเน่ืองกัน 
  การสอบถามดวยวาจา ตองอาศัยศิลปะอยางมากในการท่ีจะสอบถามใหไดขอเท็จจริงโดยไมทําใหผูรับตรวจอารมณเสีย
หรือมีปฏิกิริยาตอตาน หรือปดบังขอเท็จจริงบางประการ และถาผูตรวจสอบสามารถเขาใจทัศนคติหรือพฤติกรรมท่ีผูรับตรวจมีตอตน และ
สามารถเปล่ียนแปลงทาทีของผูรับตรวจท่ีมีตอตนใหเปนไปในทางท่ีดีไดก็ยอมทําใหไดทราบขอมูลหรือขอเท็จจริงตาง ๆ ตามท่ีตองการได
อยางถูกตอง 
  ขอจํากัด คําตอบท่ีไดเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเทาน้ัน จะตองมีการพิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบ 
อ่ืน ๆ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงจนเปนท่ีพอใจ 

  12. สังเกตการณ 
  เปนการสังเกตใหเห็นดวยตาในส่ิงท่ีตองการทราบอยางระมัดระวัง โดยใชความรูความสามารถท่ีมีอยู รวมถึงการใช
วิจารณญาณพิจารณาส่ิงท่ีไดเห็น แลวบันทึกเหตุการณตาง ๆ ไว ดังน้ัน ผูตรวจสอบท่ีมีประสบการณท่ีกวางขวางยอมไดประโยชนจากการ
สังเกตการณไดอยางมากและลึกซ้ึงกวาผูท่ีประสบการณนอย ผลท่ีไดจากการสังเกตการณเปนเพียงขอมูลท่ีผูตรวจสอบไดประสบมาจากการ
ปฏิบัติงานจริงในชวงระยะเวลาท่ีทําการสังเกตการณเทาน้ัน ถาจะใหความเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบน้ันเปนสวนรวม ผูตรวจสอบจะตองหา
เอกสารหลักฐานมายืนยัน เพ่ือใหหนวยรับตรวจยอมรับขอสังเกตและยินยอมท่ีจะแกไขตามขอสังเกตของผูตรวจสอบ 

  13. การตรวจทาน 
  เปนการยืนยันความจริง ความถูกตอง ความแมนยํา ความสมเหตุสมผล หรือความนาเช่ือถือของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการหา 
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หลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู เชน ขอเท็จจริงปรากฏวาไดจายเงินใหเจาหน้ีแลว 500,000 บาท หลักฐานท่ีจะนํามาตรวจทาน 
คือ ตนข้ัวเช็คท่ีระบุเลขท่ีเช็ค วันท่ี ช่ือเจาหน้ี รายการท่ีจาย จํานวนเงิน และการลงนามของผูมีอํานาจส่ังจาย ตลอดจนใบเสร็จรับเงินท่ี
ไดรับจากเจาหน้ี ซ่ึงควรมีรายละเอียดเชนเดียวกับตนข้ัวเช็ค เปนตน 

  14. การสืบสวน 
  เปนเทคนิคท่ีผูตรวจสอบจะใชในกรณีท่ีไมสามารถคนพบขอเท็จจริง ซ่ึงคาดวามีอยูหรือควรจะเปน ดังน้ัน ผูตรวจสอบ
จะตองคนหาขอเท็จจริงโดยเร่ิมจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน แตในบางกรณีผูตรวจสอบไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันข้ันตอนตาง ๆ ไดทุก
ข้ันตอน ก็ยังอนุมานหรือใหความเห็นเพ่ิมเติมลงไปในสวนท่ีขาดหายไป 

  15. การประเมินผล 
  เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวกับผลการปฏิบัติงานจริงวาเกิดผลตางหรือไม ถาเกิดผลตาง 
ผูตรวจสอบตองพิจารณาวาเกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติไมรัดกุมหรือไมดีพอ หรือวาเน่ืองจากสาเหตุอ่ืน เม่ือทราบสาเหตุท่ีแทจริงแลว ผูตรวจสอบ
ตองวิเคราะหตอไปอีกวาเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของวิญูชนหรือไม หากมิใชควรเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง
แกไขตอไป 
  ผูตรวจสอบตองใชวิจารณญาณตัดสินวาขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบและผานการประเมินผลมาแลวน้ันเพียงพอหรือไม 
ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใด เพ่ือใหสามารถนํามาวิเคราะหประเมินผลได ท้ังน้ี ผูตรวจสอบตองประเมินถึงคาความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนจากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกลาว เม่ือเทียบกับผลท่ีไดรับกับคาใชจายท่ีประหยัดได 
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บทสรุป 

คูมือและแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายในน้ี มีเปาหมายสําคัญเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายให 
ปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในมีความเขาใจในหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามหลักการดวยความม่ันใจและมีคุณภาพ ผลงานท่ีไดเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ีเก่ียวของ ชวยเพ่ิมมูลคาแกองคกร ผูบริหารใชเปนขอมูลใน
การบริหารงาน  กอใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี ผลของการดําเนินงานขององคกรบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด
อยางมีประสิทธ ิภาพ ประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและค ุมค า 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยข้ันตอนหลายข้ันตอน ซ่ึงในแตละข้ันตอนผูตรวจสอบภายใน 
จําเปนตองเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสม อันจะทําใหการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงค และแผนการตรวจสอบท่ี
กําหนด รวมท้ังไดหลักฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุนขอสรุปหรือขอคิดเห็นเก่ียวกับขอตรวจพบของตน การเร่ิมตนกระบวนการ
ตรวจสอบต้ังแตข้ันตอนของการวางแผนซ่ึงนับวาสําคัญอยางมาก โดยผูตรวจสอบภายในตองใชขอมูลจากเทคนิคการประเมินความ
เส่ียงเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยใหการจัดสรรทรัพยากรของหนวยตรวจสอบภายใน
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน สวนในข้ันตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตาง ๆ เปนอยางดีและอยางมีเทคนิค ไดแก เทคนิคสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เชน การสุมตัวอยาง การสอบถาม การสังเกตการณ การตรวจนับของจริง การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ และการคํานวณ เปนตน 
สวนเทคนิคสําคัญท่ีใชในการสรุปผลการตรวจสอบ เชน การวิเคราะหเปรียบเทียบ การรายงานผลการปฏิบัติงาน  มีท้ังการรายงาน
โดยวาจาและเปนลายลักษณอักษร เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการเขียนรายงาน เปนตน  สําหรับข้ันตอนของการติดตามผลควรได
มีการรับฟงความคิดเห็น การรวมกันแกไขปญหาอยางเปนทีม เพ่ือการแกไขปญหาตรงประเด็นและปฏิบัติได 

ปจจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน สวนใหญวัดจากการยอมรับขอเสนอแนะ ใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน แตความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยเทคนิคการตรวจสอบประกอบกับทักษะของผูตรวจสอบภายใน 
โดยเฉพาะการสรางมนุษยสัมพันธ การส่ือสารใหเกิดความเขาใจและการยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจขององคกร การ
รวบรวมหลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีผูตรวจสอบภายในตองปรับใชใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณอันจะกอใหเกิด
มูลคาเพ่ิมแกองคกรอยางแทจริง 

 



 

 



 

 

 


	คำนำ
	การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
	ดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร งานตรวจสอบภายในจะประสบความสำเร็จได้เมื่อผู้บริหาร
	สามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้ ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว
	ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในควรมีความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับ
	การตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ วิธีการตรวจสอบ และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในซึ่งมีหลาย
	ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไป
	ตามวัตถุประสงค์ สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานสนับสนุนข้อตรวจพบ ภายใต้ทรัพยากรที่มี  รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้
	เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักสากลและตามที่กำหนดโดยหน่วยงานกลาง
	ที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
	หน้า
	การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
	ดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้งานตรวจสอภายในประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กร ฉะนั้นเพื่...
	ลักษณะของงานตรวจสอบภายในเป็นการประเมินอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม และระบบการกำกับดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าระบบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิท...
	วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
	ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
	ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและ
	ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง
	1. ประเมินความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
	2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
	ประเภทของการตรวจสอบ
	1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  อย่างเที่ยงธรรม  เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
	ประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  โดยตัวอย่างของงานบริการให้ความเชื่อมั่น เช่น
	1.1 การตรวจสอบการเงิน  (Financial Audit) หมายถึงการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน
	และรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินการบัญชี
	1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
	หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้
	1.3 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ
	1.4 การตรวจสอบอื่น ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 1.1 – 1.3  เช่น การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) ...
	2. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงาน
	และขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น
	ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริห...
	จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
	6
	บทที่ 2
	การวางแผนการตรวจสอบ
	การวางแผนการตรวจสอบเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงว่าจะตรวจสอบเรื่องใด
	ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน และใช้เวลาในการตรวจสอบเท่าไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ บุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตรากำลังที่กำหนด
	การวางแผนการตรวจสอบประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ 3 เรื่องได้แก่
	1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ
	2. ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ
	3. การเสนอแผนการตรวจสอบ
	21
	กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

