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บทน า 

 
  คู่มือน้ีจดัท าเป็นลนวทาก  (Guideline)  ในการศึกษาท าความเอา้ใจเก่ียวกบักานตรวจสอบภายใน
ลลปลนวทากในการปฏิบติักานตรวจสอบภายในในเบ้ือกตน้  ยดยรวบรวมเน้ือหาสารปจากหนกัสือ ต าราทากวินาการ 
ลลปเอกสารเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน ทั้กออกภาครัฐลลปภาคเอกนนลลว้น ามาปรปยุกตขให้เหมาปสมกบัอกคขกร
ออกภาครานการ ซ่ึกเน้ือหาออกหนักสือเร่ิมต้นจากหลักการตรวจสอบภายใน  เพื่อให้ความรู้เบ้ือกต้นเก่ียวกับ
ความหมาย ความส าคแั ปรปยยนนข ลลปวตัถุปรปสกคขออกการตรวจสอบภายใน  ปรปเภทออกการตรวจสอบภายใน 
รวมถึกการลนปน าให้ทราบความรับผิดนอบ อ านาจหน้าท่ีลลปคุณสมบติัออกผูท่ี้จปมาท าหน้าท่ีดา้นการตรวจสอบ
ภายใน กรอบการปฏิบติักาน มาตรฐานการปฏิบติักานลลปจริยธรรมออกผูต้รวจสอบภายใน  ซ่ึกถือเป็นคมัภีรขส าคแั
ในการปฏิบติักาน  นอกจากน้ียกัให้ทราบถึกยครกสร้ากอกคขกรกานตรวจสอบภายในภาครานการ  กรปบวนการลลป
อั้นตอนในการปฏิบติักานตรวจสอบภายใน   รวมถึกเทคนิคท่ีในใ้นการตรวจสอบ   ทั้กน้ี  เพื่อให้ผูต้รวจสอบภายใน
ออกภาครานการลลปผูท่ี้เก่ียวออ้กมีความเอา้ใจ    ท่ีถูกตอ้กลลปสามารถน าหลกัการปฏิบติักานตรวจสอบภายในไป
ปรปยกุตขในก้บัการตรวจสอบไดอ้ยา่กมี   ปรปสิทธิภาพ ปรปสิทธิผล ลลปเกิดความคุม้ค่าต่อไป อนัจปส่กเสริมใหท้าก
รานการมีรปบบการตรวจสอบภายในท่ีเอม้ลอ็ก  มีความยปร่กใสในการปฏิบติักาน  (Transparency) สอดคลอ้กกบัลนว
ทากการบริหารจดัการบา้นเมือกท่ีดี  (Good  Governance) ลลปท าใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัก่ยนืต่อไป 
 
 
 
       หน่วยตรวจสอบภายใน  
       สพป.เนียกใหม่ เอต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  1 

วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
************** 

 กฎบัตรนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบและมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 1  

ค านิยาม 
 กำรตรวจสอบภำยใน  หมำยถึง  กิจกรรมให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น  เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่  เขต  1 ให้ดีขึ้น  กำรตรวจสอบภำยในจะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  
เขต  1 บรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรควบคุม  และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 
 มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  หมำยถึง  กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน
เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  
เขต  1  พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม  ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่นและให้
ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมด้วยคุณภำพ 

วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น  เพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรในกำรให้ค ำปรึกษำ  
แนะน ำ  และท ำให้เกิดควำมมั่นใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน  และควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้จ่ำยเงินให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ  รวมทั้งควำมถูกต้อง  เชื่อถือได้ของข้อมูล  ตลอดจนกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำย  กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

สายการบังคับบัญชา 
 ๑.  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเป็นผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน  และมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้น
ตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  1 
 ๒.  กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  ให้หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในน ำเสนอขออนุมัติ
ต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 1 
 ๓.  หัวหน้ำหนว่ยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 1         

อ านาจหน้าที่ 
 ๑.  สอบทำนกำรปฏิบัติงำน  ในส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  
เขต  1  และสถำนศึกษำ  โดยมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล  เอกสำร  หลักฐำน  ทรัพย์สิน  และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ 
                  / 2.ให้ค ำปรึกษำ......... 
 



-  ๒  - 

 ๒.  ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วน
รำชกำร  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ำกับติดตำมและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 ๓.  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  แต่ไม่มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย  วิธีกำรปฏิบัติงำน  และกำรจัดวำง
หรือกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในของส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่  เขต  1 

ความรับผิดชอบ 
 ๑.  ด ำเนินกำรตรวจสอบ  ติดตำม  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรด ำเนินงำน  ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร  ด้ำนกำรเงินบัญชี  ด้ำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่งและมติ
คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่  เขต  1  และสถำนศึกษำในสังกัดให้ถูกต้อง  คุ้มค่ำ  มีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  พร้อมทั้งรำยงำนผล
กำรตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 
 ๒.  จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต  1  พิจำรณำอนุมัติภำยในเดือนกันยำยน 
 ๓.  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  และให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนิ นงำนกิจกรรมต่ำง ๆ  กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง  และระบบกำรควบคุมภำยในแก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  
เขต  1 หน่วยรับตรวจ  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในแก่ผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 ๕.  สนับสนุน  ส่งเสริม  ก ำกับ  ติดตำมงำนตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๖.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  เช่น  หน่วยรับตรวจ  กรมบัญชีกลำง  ส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  เป็นต้น 
 ๗.  พัฒนำระบบงำนตรวจสอบ  เช่น 
      -  จัดท ำแนวทำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
      -  เผยแพร่กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน 
      -  สนับสนุน  ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕62  เป็นต้นไป 

               อนุมัติโดย 

    

                                                 (นำยรตนภูมิ    โนสุ)                                                
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1                      

                                                           



 
บทที ่1 

หลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
 

  การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ือกมือหรือกลไกท่ีส าคแัออกฝ่ายบริหาร  ในการปรปเมินผลสัมฤทธ์ิออกการ
ด าเนินกาน  ลลปรปบบการควบคุมภายในออกอกคขกร ทั้กน้ี  ปัจจยัส าคแัปรปการหน่ึกท่ีจปท าให้กานตรวจสอบ
ภายในปรปสบความส าเร็จ  คือผูบ้ริหารสามารถน าผลผลิตออกกานตรวจสอบภายในไปใน้ในการบริหารกานได้
อยา่กมีปรปสิทธิภาพ   น่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มลลปความส าเร็จลก่อกคขกร ฉปนั้น เพื่อให้เกิดปรปยยนนขสูกสุดดกักล่าว    
ผูรั้บผดินอบการปฏิบติักานตรวจสอบภายในอนัไดล้ก่ผูต้รวจสอบภายในหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติักานดา้น
การตรวจสอบภายใน  จึกควรมีความเอา้ใจถึกภาพรวมเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  มีความรู้ในหลกัการ ลลปวิธีการ
ตรวจสอบ  รวมทั้กตอ้กปฏิบติักานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับยดยทัว่ไป ทั้กจากหลกัการสากลลลป
ตามท่ีก าหนดยดยหน่วยกานกลากท่ีเก่ียวออ้กออกทากรานการเพื่อให ้  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดกักล่าวสามารถเลือกในเ้ทคนิคลนว
ทากการตรวจสอบท่ีเหมาปสมกบัภารกิจลลปสภาพลวดลอ้มออกอกคขกร  
 
ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน   หมายถึก   กิจกรรมการให้หลกัปรปกนัอย่ากเท่ียกธรรมลลปการให ้    
ค  าปรึกษาอย่ากเป็นอิสรป    ซ่ึกจดัให้มีอ้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าลลปปรับปรุกการปฏิบติักานออกอกคขกรให้ดีอ้ึน  การ
ตรวจสอบภายในน่วยให้อกคขกรบรรลุถึกเป้าหมายท่ีวากไว ้ ด้วยการปรปเมินลลปปรับปรุกปรปสิทธิภาพออก
กรปบวนการบริหารความเส่ียก   การควบคุมลลปการก ากบัดูลลอยา่กเป็นรปบบลลปเป็นรปเบียบ   (ท่ีมา  :  The  
Institute  of  Internal  Auditors  :  IIA)   
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 

  การตรวจสอบภายใน  เป็นการใหบ้ริการออ้มูลลก่ฝ่ายบริหาร  ลลปเป็นหลกัปรปกนัออกอกคขกรใน
ดา้นการปรปเมินปรปสิทธิผลลลปปรปสิทธิภาพออกรปบบการควบคุมภายในท่ีเหมาปสม  ทั้กในดา้นการเกินลลปการ
บริหารกาน   เพื่อส่กเสริมการปฏิบติักานให้บรรลุวตัถุปรปสกคขลลปเป้าหมายออกอกคขกร  ยดยการเสนอรายกาน
เก่ียวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าออกอกคขกร    รวมทั้ก   การเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุก
ปรปสิทธิภาพการท ากานเพื่อเพิ่มปรปสิทธิผล  ลลปดูลลให้มีการใน้ทรัพยากรอย่ากปรปหยดัลลปคุม้ค่า  ซ่ึกการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลกัดนัความส าเร็จดกักล่าว  ดกัน้ี 

  1. ส่กเสริมให้เกิดกรปบวนการก ากบัดูลลท่ีดี  (Good Governance)  ลลปความยปร่กใสในการ
ปฏิบติักาน (Transparency)  ป้อกกนัการปรปพฤติมินอบหรือการทุจริต  ลลปเป็นการลดความเส่ียกท่ีอาจเกิดอ้ึนจน
ท าใหก้ารด าเนินกานไม่บรรลุวตัถุปรปสกคข 
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2. ส่กเสริมให้เกิดการบนัทึกบแันีลลปรายกานตามหน้าท่ีความรับผิดนอบ (Accountability and 

Responsibility) ท าให้อกคขกรไดอ้อ้มูลหรือรายกานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดนอบ  ลลปเป็นพื้นฐานออก      หลกัความ
ยปร่กใส  (Transparency)   ลลปความสามารถตรวจสอบได ้ (Audittability) 
  3. ส่กเสริมให้เกิดปรปสิทธิภาพลลปปรปสิทธิผลออกการปฏิบติักาน (Efficiency and Effectiveness  of  
Performance) ออกอกคขกร  เน่ือกจากการตรวจสอบภายในเป็นการปรปเมิน  วิเคราปหข  เปรียบเทียบออ้มูลทุกดา้นใน
การปฏิบติักาน  จึกเป็นอ้อมูลท่ีส าคแัท่ีน่วยปรับปรุกรปบบกานให้สปดวก รัดกุม  ลดอั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อนลลปให้
เหมาปสมกบัสถานการณขตลอดเวลา  น่วยลดเวลาลลปค่าในจ่้าย  เป็นส่ือกลากรปหวา่กผูบ้ริหารลลปผูป้ฏิบติักานใน
การปรปสานลลปลดปัแหาความไม่เอา้ใจในนยยบาย 
  4.   เป็นมาตรการถ่วกดุลลห่กอ านาจ  ( Check  and  Balance)  ส่กเสริมให้เกิดการจดัสรร  การใน้
ทรัพยากรออกอกคขกรเป็นไปอย่ากเหมาปสมตามล าดบัความส าคแั  เพื่อให้ได้ผลกานท่ีเป็นปรปยยนนขสูกสุดต่อ
อกคขกร 
  5.  ให้สัแแาณเตือนภยัล่วกหนา้ (Warning  Signals) ออกการปรปพฤติมินอบหรือการทุจริตใน
อกคขกร ลดยอกาสความร้ายลรกลลปความเส่ียกท่ีอาจเกิดอ้ึน รวมทั้กเพื่อเพิ่มยอกาสออกความส าเร็จออกกาน 
วตัถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
  วตัถุปรปสกคขออกการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบติักานยดยอิสรปปราศจากการลทรกลซกในการ
ท าหน้าท่ีตรวจสอบลลปปรปเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าก ๆ ภายในอกคขกร   ดว้ยการปฏิบติักาน  เก่ียวกบัการ
วิเคราปหข  ปรปเมิน ให้ค  าปรึกษา ให้ออ้มูลลลปออ้เสนอลนป  เพื่อสนบัสนุนผูป้ฏิบติักานทุกรปดบัออกอกคขกร
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีลลปด าเนินกานเป็นไปตามกฎหมาย  รปเบียบ  ออ้บกัคบัท่ีเก่ียวออ้กอยา่กมีปรปสิทธิภาพยิ่กอ้ึน 
ผลการด าเนินกานตรวจสอบภายในจปอยูใ่นรูปออกรายกานผลท่ีมีปรปยยนนขต่อการ      ตดัสินใจออกผูบ้ริหาร รวมถึก
การสนบัสนุนใหมี้การควบคุมภายในท่ีมีปรปสิทธิภาพภายใตค้่าในจ่้ายท่ีเหมาปสม 
  ออบเอตออกกานตรวจสอบภายใน  ปรปกอบดว้ย 
  1. การสอบทานความเน่ือถือไดล้ลปความสมบูรณขออกสารสนเทศ    ดา้นการบแันี   การเกิน  ลลป
การด าเนินกาน 
  2. การสอบทานให้เกิดความมัน่ใจว่ารปบบท่ีใน้เป็นไปตามนยยบาย ลผน ลลปวิธีปฏิบติักานท่ี
อกคขกรก าหนดไว ้  ลลปควรลสดกผลกรปทบส าคแัท่ีเกิดอ้ึน 
  3. การสอบทานวิธีการป้อกกนัดูลลทรัพยขสินว่าเหมาปสม ลลปสามารถพิสูจนขความมีอยู่จริกออก
ทรัพยขสินเหล่านั้นได ้
  4.  การปรปเมินการในท้รัพยากรวา่เป็นไปยดยความปรปหยดัลลปมีปรปสิทธิภาพ 
  5. การสอบทานการปฏิบติักานในความรับผิดนอบออกเจ้าหน้าท่ีรปดับต่าก ๆ   ว่าได้ผลตาม
วตัถุปรปสกคขลลปเป้าหมาย  รวมถึกความคืบหนา้ตามลผนกานท่ีก าหนดไว ้
  6. การสอบทานลลปปรปเมินผลความเหมาปสมลลปความเพียกพอออกรปบบการควบคุม 
ภายในออกอกคขกร 
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน  

  ลกัษณปการด าเนินกานออกลต่ลปอกคขกรท่ีมีความหลากหลายลตกต่ากกนั   ท าให้จ  าเป็นตอ้กในว้ิธี
ปฏิบติัการตรวจสอบใหเ้หมาปสม      เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึกกิจกรรมต่าก ๆ 
ในอกคขกร  ยดยมีวตัถุปรปสกคขเพื่อให้ทราบถึกจุดอ่อน  จุดลอ็กออกการบริหารกาน  รปบบการควบคุมภายใน  ความ
ถูกตอ้กเน่ือถือไดอ้อกออ้มูลทากบแันีลลปการเกิน  การควบคุมดูลลลลปการใน้ทรัพยากร  การปฏิบติัตามรปเบียบ
ค าสั่ก การปรปเมินปรปสิทธิผล ปรปสิทธิภาพลลปความปรปหยดัในการจดัการลลปการบริหารกานออกผูบ้ริหารใน
อกคขกร  จากนั้นจึกรวบรวมออ้บกพร่อกต่าก ๆ ท ารายกานเสนอลนปฝ่ายบริหาร  เพื่อพิจารณา 
สั่กการลกไ้อปรับปรุกต่อไป 
  วตัถุปรปสกคขลลปเป้าหมายออกการตรวจสอบลต่ลปรปบบกาน  หรือลต่ลปกิจกรรมจปมีส่วนส าคแั
ในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ  ลลปสามารถลยกปรปเภทออกการตรวจสอบภายในท่ีในก้นั   ยดยทัว่ไปเป็น  6  
ปรปเภท  ดกัน้ี 
  1.  การตรวจสอบทากการเกิน  (Financial  Auditing) 
  2.  การตรวจสอบการด าเนินกาน  (Performance  Auditing) 
  3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing) 

4.  การตรวจสอบการปฏิบติัตามออ้ก าหนด (Compliance  Auditing) 
  5.  การตรวจสอบรปบบกานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing) 

6.  การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing) 
 

  1.  การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้กเน่ือถือไดอ้อก
ออ้มูลลลปตวัเลอต่าก ๆ ทากการเกิน  การบแันีลลปรายกานทากการเกิน  ยดยครอบคลุมถึกการดูลลป้อกกนัทรัพยขสิน  
ลลปปรปเมินความเพียกพอออกรปบบการควบคุมภายในออกรปบบกานต่าก ๆ ว่ามีเพียกพอท่ีจปมัน่ใจไดว้่าออ้มูลท่ี
บนัทึกในบแันี  รายกาน  ทปเบียน  ลลปเอกสารต่าก ๆ ถูกตอ้ก ลลปสามารถสอบทานไดห้รือเพียกพอท่ีจปป้อกกนั
การร่ัวไหล  สูแหาย  ออกทรัพยขสินต่าก ๆ ได ้
  2.  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินกานตาม
ลผนกาน กานลลปยครกการออกอกคขกร ให้เป็นไปตามวตัถุปรปสกคขลลปเป้าหมาย หรือหลกัการท่ีก าหนด  การ
ตรวจสอบเนน้ถึกปรปสิทธิภาพ  ปรปสิทธิผลลลปความคุม้ค่า ยดยตอ้กมีผลผลิตลลปผลลพัธขเป็นไปตามวตัถุปรปสกคข
หรือเป้าหมาย  ซ่ึกวดัจากตัวน้ีวดัท่ีเหมาปสม  ทั้ กน้ี ต้อกค านึกถึกความเพียกพอ ความมีปรปสิทธิภาพออกกิจ
กรรมการบริหารความเส่ียกลลปการควบคุมภายในออกอกคขกรปรปกอบดว้ย 
     2.1  ความมีปรปสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  มีการจดัรปบบกานให้มัน่ใจไดว้า่การในท้รัพยากร
ส าหรับลต่ลปกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตลลปลดตน้ทุน   อนัมีผลท าใหอ้กคขกรไดรั้บผลปรปยยนนขอยา่กคุม้ค่า 
       2.2   ความมีปรปสิทธิผล  (Effectiveness)   คือ   มีการจดัรปบบกาน  ลลปวิธีปฏิบติักาน  ซ่ึกท า
ใหผ้ลท่ีเกิดจากการด าเนินกานเป็นไปตามเป้าหมายออกอกคขกร 
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       2.3  ความคุม้ค่า (Economy) คือ มีการใน้จ่ายเกินอย่ากรอบคอบ รปมดัรปวกั  ไม่สุรุ่ยสุร่าย  
ฟุ่มเฟือย  ซ่ึกส่กผลให้อกคขกรสามารถปรปหยดัตน้ทุนหรือลดการใน้ทรัพยากรต ่ากว่าท่ีก าหนดไว ้  ยดยยกัไดรั้บ
ผลผลิตตามเป้าหมาย 
    3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing)  เป็นการตรวจสอบการบริหารกานดา้น
ต่าก ๆ ออกอกคขกร   ว่ามีรปบบการบริหารจดัการเก่ียวกับการวากลผน  การควบคุม  การปรปเมินผล  เก่ียวกับ
การกบปรปมาณ    การเกิน  การพสัดุลลปทรัพยขสิน  รวมทั้กการบริหารกานดา้นต่าก ๆ วา่เป็นไปอยา่กเหมาปสมลลป
สอดคลอ้กกบัภารกิจออกอกคขกร  รวมทั้กเป็นไปตามหลกัการบริหารกานลลปหลกัการก ากบั   ดูลลท่ีดี (Good  
Governance)  ในเร่ือกความน่าเน่ือถือ  ความรับผดินอบ  ความเป็นธรรม  ลลปความยปร่กใส 

4.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance  Auditing)  เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบติักานต่าก ๆ ออกอกคขกรวา่เป็นไปตามนยยบาย  กฎหมาย รปเบียบ ออ้บกัคบั ค าสั่ก มติคณปรัฐมนตรีท่ีเก่ียวออ้ก
ท่ีก าหนดทั้กจากภายนอกลลปภายในอกคขกร   

      การตรวจสอบปรปเภทน้ี  อาจจปท าการตรวจสอบยดยเฉพาปหรือถือเป็นส่วนหน่ึกออก   การ
ตรวจสอบทากการเกิน  หรือการตรวจสอบการด าเนินกานก็ได ้
  5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing)  เป็นการพิสูจนขความ
ถูกตอ้กลลปเน่ือถือไดอ้อกรปบบกานลลปออ้มูลท่ีไดจ้ากการปรปมวลผลดว้ยคอมพิวเตอรข  รวมทั้ก  รปบบการเอา้ถึก
ออ้มูลในการปรับปรุกลกไ้อลลปการรักษาความปลอดภยัออกออ้มูล การตรวจสอบปรปเภทน้ีเป็นส่วนหน่ึกออก
กานตรวจสอบภายในเกือบทุกกานท่ีน ารปบบคอมพิวเตอรขมาใน้ในการปฏิบติักานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทาก
การเกิน  การตรวจสอบการด าเนินกาน  หรือการตรวจสอบการบริหาร  ผูต้รวจสอบภายในจึกจ าเป็นตอ้กมีความรู้ใน
รปบบกานสารสนเทศน้ี เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่กมีปรปสิทธิภาพ   
       การตรวจสอบปรปเภทน้ีอาจจา้กผูต้รวจสอบท่ีมีความเน่ียวนาแทากคอมพิวเตอรขยดยตรกมา
ด าเนินการตรวจสอบ  เน่ือกจากเป็นกานเทคนิคเฉพาป ผูต้รวจสอบภายในอาจมีความรู้  ความน านาแ      ไม่เพียกพอ  
ลลปตอ้กในเ้วลานานพอสมควรท่ีจปเรียนรู้  ซ่ึกอาจท าเกิดความเสียหายลก่กานออกอกคขกรได ้ วตัถุปรปสกคขท่ีส าคแั
ท่ีสุดออกการตรวจสอบรปบบกานสารสนเทศ  ก็เพื่อให้ทราบถึกความน่าเน่ือถือออกออ้มูลลลปความปลอดภยัออก
รปบบการปรปมวลผลดว้ยคอมพิวเตอรข 
  6.  การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing)  หมายถึก  การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหาร  หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกรปท าท่ีส่อไปในทากทุจริต  ผิดกฎหมาย  หรือกรณีท่ีมีเหตุอนัควร
สกสัยว่า  จปมีการกรปท าท่ีส่อไปในทากทุจริตหรือปรปพฤติมินอบเกิดอ้ึน  ซ่ึกผูต้รวจสอบภายในจปด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อคน้หาสาเหตุ  ออ้เทจ็จริก ผลเสียหายหรือผูรั้บผดินอบ พร้อมทั้กเสนอลนปมาตรการป้อกกนั 

ความรับผดิชอบและอ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน 

  กานตรวจสอบภายในเป็นลกัษณปกานสนบัสนุน ผูรั้บผดินอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีกานตรวจสอบ  จึกไม่
ควรมีอ านาจสั่กการหรือมีอ านาจบริหารกานในสายกานท่ีตรวจสอบ  ลลปตอ้กมีความเป็นอิสรปใน     
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กิจกรรมท่ีตนตรวจสอบ   เพื่อให้การปฏิบติักานเป็นไปอย่ากอิสรปทั้กในการปฏิบติักานลลปทศันคติออก       ผู ้
ตรวจสอบ  ความเป็นอิสรปมีอกคขปรปกอบท่ีส าคแั  2  ส่วน  ไดล้ก่ 
  1.  สถานภาพในอกคขกรออกผูต้รวจสอบภายใน    ลลปความสนบัสนุนท่ีผูต้รวจสอบภายในไดรั้บ
จากฝ่ายบริหาร  นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคแัยิ่กท่ีส่กผลกรปทบต่อรปดบัคุณภาพ  ลลปคุณค่าออกบริการท่ี   ผูต้รวจสอบ
ภายในจปให้ลก่ฝ่ายบริหาร  ผูต้รวจสอบภายในควรอ้ึนตรกต่อผูบ้ริหารสูกสุด  เพื่อท่ีจปสามารถปฏิบติักานไดใ้น
ออบเอตท่ีกวา้ก  ลลปเพื่อให้ออ้ตรวจพบ  ออ้เสนอลนปต่าก ๆ จปไดรั้บการพิจารณาสั่กการให้บกัเกิดผลไดอ้ย่ากมี
ปรปสิทธิภาพเพียกพอ 

  การก าหนดสายการบกัคบับแันาใหอ้ึ้นตรกต่อผูบ้ริหารสูกสุด  จปท าให้ผูต้รวจสอบภายในมีอิสรป
ในการตรวจสอบ  ลลปท าให้สามารถเอา้ถึกเอกสาร  หลกัฐาน    ลลปทรัพยากรต่าก ๆ  รวมทั้กบุคคลท่ีเก่ียวออ้กกบั
การปฏิบติักานท่ีตอ้กไดรั้บการตรวจสอบ 
  2.  ผูต้รวจสอบภายในไม่ควรเอา้ไปมีส่วนไดเ้สีย    หรือส่วนร่วมในการปฏิบติักานออกอกคขกร    ใน
กิจกรรมท่ีผูต้รวจสอบภายในตอ้กตรวจสอบหรือปรปเมินผล  ผูต้รวจสอบภายในตอ้กมีความเป็นอิสรปทั้กในการ
ปฏิบติักานลลปการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  ดกันั้น  จึกมิควรเป็นกรรมการในคณปกรรมการ    ใด ๆ ออก
อกคขกร  หรือหน่วยกานในสักกดัอนัมีผลกรปทบต่อความเป็นอิสรปในการปฏิบติักานลลปการเสนอความเห็น 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายในนับเป็นวินานีพสาอาหน่ึก ท่ี มีมาตรฐานในการปฏิบัติกาน  ยดยมี    
มาตรฐานสากลท่ีก าหนดยดยสถาบนัวนิานีพ  เรียกวา่  สถาบนัผูต้รวจสอบภายใน   (The  Institute  of  Internal   
Auditors  ;  IIA)  ท าหนา้ท่ีก ากบัดูลลการตรวจสอบภายในรปหวา่กปรปเทศ  ส านกักานใหแ่ตั้กท่ีรัฐฟลอริดา้  ปรปเทศ
สหรัฐอเมริกา  ยดยมีสมานิก (Charter)  จากปรปเทศต่าก ๆ รวมทั้กปรปเทศไทย  ทั้กน้ี ในภาค       รานการไทย  
กรปทรวกการคลกั   ยดยกรมบแันีกลากซ่ึกเป็นหน่วยกานกลากดา้นการตรวจสอบภายใน        ไดก้ าหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในลลปจริยธรรม  เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในภาครานการถือปฏิบติั 

  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  เป็นการก าหนดออ้ปฏิบติัหลกั ๆ ออกการปฏิบติักานตรวจสอบภายใน  
ปรปกอบดว้ยมาตรฐานดา้นคุณสมบติัลลปมาตรฐานการปฏิบติักาน  ซ่ึกมีเน้ือหายดยสรุปดกัน้ี 

 1.  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  ปรปกอบดว้ย 
       1)  การก าหนดถึกวตัถุปรปสกคข   อ านาจหนา้ท่ี   ความรับผดินอบออกกานตรวจ                    
 ทั้กน้ีหน่วยตรวจสอบภายในควรก าหนดวตัถุปรปสกคข     อ านาจหนา้ท่ี      ลลปความ 
รับผิดนอบออกกานตรวจสอบภายในอยา่กเป็นทากการไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายใน  เพื่อใน้เป็นกรอบอา้กอิก
ลลปเป็นลนวทากปฏิบติักานท่ีส าคแัออกหน่วยตรวจสอบภายใน 
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                 2)  การก าหนดถึกความเป็นอิสรปลลปความเท่ียกธรรม  การปฏิบติักานตรวจสอบภายในควร
มีความเป็นอิสรปลลปผูต้รวจสอบภายในควรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียกธรรม  ซ่ือสัตยข  สุจริตลลปมีจริยธรรม 

3) การปฏิบติักานตรวจสอบภายใน  ดว้ยความเน่ียวนาแลลปความรปมดัรปวกัรอบคอบ 
            ผูต้รวจสอบภายในควรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเน่ียวนาแลลปความรปมดัรปวกัรอบคอบ 
เยีย่กผูป้รปกอบวนิานีพ 
       4)  การสร้ากหลกัปรปกนัคุณภาพลลปการปรับปรุกการปฏิบติักานอยา่กต่อเน่ือก 
            หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุกลลปรักษารปดบัคุณภาพออกกานตรวจสอบภายใน  
ยดยมีการปรับปรุกกานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้านลลปติดตามดูลลปรปสิทธิภาพ     ออกกานอย่าก
ต่อเน่ือก 

  2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ยดยกล่าวถึกปรปเด็นต่าก ๆ  ดกัน้ี 
       1)  การบริหารกานตรวจสอบภายใน    หัวหนา้หน่วยกานตรวจสอบภายใน  ควรบริหารกาน
ตรวจสอบภายในให้เกิดสัมฤทธ์ิผลมีปรปสิทธิภาพ   เพื่อให้กานตรวจสอบภายในสามารถสร้ากคุณค่าเพิ่มให้กบั
อกคขกร 
       2)  ลกัษณปออกกานตรวจสอบภายใน กานตรวจสอบภายใน    คือ   การปรปเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
ลลปปรับปรุกการปฏิบติักานออกอกคขกรให้ถึกเป้าหมายท่ีวากไว ้   ลลปปรับปรุกปรปสิทธิภาพออกการบริหารความ
เส่ียก  ยดยการควบคุมลลปการก ากบัดูลล 
       3)  การวากลผนการปฏิบติักานตรวจสอบภายใน      ผูต้รวจสอบภายในควรจดัท าลผนการ
ปฏิบติักานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายทั้กในดา้นการใหห้ลกัปรปกนัลลปการใหค้  าปรึกษา  ยดยควรค านึกถึก 
                - วตัถุปรปสกคขออกกานลลปวธีิการด าเนินกานตรวจสอบภายใน      อนัจปท าใหก้ารปฏิบติักานบรรลุผล 
       - ความเส่ียกท่ีส าคแั ๆ ท่ีมีผลกรปทบต่อความส าเร็จ ลลปความเส่ียกท่ีอยูใ่นรปดบัท่ียอมรับได ้
                -  ความเพียกพอลลปความมีปรปสิทธิภาพออกกิจกรรมการบริหารความเส่ียก 
ลลปรปบบการควบคุม  เม่ือเปรียบเทียบกบักรอบการปฏิบติักาน  กฎ  รปเบียบ   ออ้บกัคบัท่ีเก่ียวออ้ก                         
                -  ยอกาสในการปรับปรุกกิจกรรมการบริหารความเส่ียกลลปรปบบการควบคุม 
ภายในใหดี้อ้ึน 
       4)  การปฏิบติักานตรวจสอบ 

            ผูต้รวจสอบภายในควรรวบรวม   วิเคราปหข   ปรปเมิน   ลลปบนัทึกออ้มูลให้เพียกพอต่อการ
ปฏิบติักานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุตามวตัถุปรปสกคข  ลลปหัวหน้าหน่วยกานตรวจสอบภายในควรควบคุมการ
ปฏิบติักานท่ีไดม้อบหมายอยา่กใกลนิ้ด     เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การปฏิบติักานจปสามารถบรรลุตามวตัถุปรปสกคข
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่กมีคุณภาพ  ซ่ึกจปเป็นการน่วยพฒันาเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในดว้ย 
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       5)  การรายกานผลการปฏิบติักาน 
         ผูต้รวจสอบภายในควรรายกานผลการปฏิบติักานอย่ากทนักาล   ยดยรายกานดักกล่าว
ปรปกอบดว้ย   วตัถุปรปสกคข ออบเอต  การสรุปผลการตรวจสอบ  ความคิดเห็น  ออ้เสนอลนป  ลลปลนวทากในการ
ปรับปรุกลกไ้อท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดด้ว้ยความถูกตอ้ก  ครบถว้น  นดัเจน  เท่ียกธรรม  รัดกุม  สร้ากสรรคขลลป
รวดเร็ว  รวมทั้กควรเผยลพร่ผลการปฏิบติักานใหบุ้คคลท่ีเก่ียวออ้กลลปเหมาปสมไดรั้บทราบ 

6)  การติดตามผล 
      หัวหน้าหน่วยกานตรวจสอบภายในควรก าหนดรปบบการติดตามผลว่าได้มีการน า 

ออ้เสนอลนปในรายกานผลการปฏิบติักานไปสู่การปฏิบติั 
7)  การยอมรับสภาพความเส่ียก   
      หัวหน้าหน่วยกานตรวจสอบภายในควรน าเร่ือกความเส่ียกท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  ลก่

อกคขกรซ่ึกยกัไม่ไดรั้บการลกไ้อหารือกบัผูบ้ริหาร 
 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
  เพื่อเป็นการยกฐานปลลปศกัด์ิศรีออกวินานีพตรวจสอบภายใน  ให้ไดรั้บการยกยอ่กลลป   ยอมรับ
จากบุคคลทัว่ไป  รวมทั้กใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่กมีปรปสิทธิภาพ  ผูต้รวจสอบภายในควร   ยึดถือลลปด ารก
ไวซ่ึ้กหลกัปฏิบติัดกัต่อไปน้ี 
  1. ความมีจุดยืนท่ีมัน่คก  ในเร่ือกออกความซ่ือสัตยข  ความอยนัหมัน่เพียร  ลลปความรับผิดนอบ 
   2.  การรักษาความลบั  ในเร่ือกออกการเคารพต่อสิทธิลห่กออ้มูลท่ีไดรั้บทราบ   

        3.  ความเท่ียกธรรม ในเร่ือกออกการไม่มีส่วนเก่ียวออ้กหรือสร้ากความสัมพนัธขใด ๆ ในอนัท่ี 
จปท าใหมี้ผลกรปทบต่อความเท่ียกธรรมในการปฏิบติักาน 
  4. ความสามารถในหน้าท่ี  ในเร่ือกออกความรู้  ทกัษปลลปปรปสบการณขในกานท่ีท า ปฏิบติักานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในลลปพฒันาตนเอกอยา่กต่อเน่ือก 
 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
  นอกเหนือจากคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าลหน่กออกส านักกานคณปกรรมการ       
อา้รานการพลเรือน  (ส านกักาน ก.พ.) ผูต้รวจสอบภายในท่ีดีจปตอ้กเป็นผูท่ี้มีความรู้ในวินานีพ  ลลปความรู้   ใน
สาอาวินาอ่ืนซ่ึกจ าเป็นต่อการปฏิบติักานตรวจสอบภายใน ลลปตอ้กมีคุณสมบติัส่วนตวัท่ีจ  าเป็นลลป   เหมาปสม  
ดกัน้ี 
  1.  มีความเน่ียวนาแในหลกัวนิาพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติักานตรวจสอบภายใน       เน่น  การ
บแันี  เศรษฐศาสตรข กฎหมาย  รปเบียบ   ออ้บกัคบัท่ีเก่ียวออ้กกบัการปฏิบติักานออกอกคขกรทั้กจากภายใน   ลลป
ภายนอกอกคขกร  ลลปเทคยนยลยสีารสนเทศ 
  2.  มีความรู้    ความน านาแ   ในการปรับใน้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ลลปเทคนิค    การ
ตรวจสอบต่าก ๆ  ท่ีจ  าเป็นในการตรวจสอบภายใน 
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  3.  มีความรอบรู้เอา้ใจในหลกัการบริหาร  เทคนิคการบริหารกานสมยัใหม่ การวากลผนกาน  การ
จดัท าลลปการบริหารกบปรปมาณ 
  4.  มีความสามารถในการส่ือสาร  การท าความเอ้าใจในเร่ือกต่าก ๆ   การวิเคราปหข     การ
ปรปเมินผล  การเอียนรายกาน 
  5.  มีความเน่ือมัน่ในตนเอก  มีความซ่ือสัตยขสุจริตต่ออกคขกรลลปเพื่อนร่วมกาน 
  6. มีมนุษยขสัมพนัธขท่ีดี วากตวัเป็นกลาก รู้จกักาลเทศป ยึดมัน่ในอุดมการณข  หลกัการท่ี     ถูกตอ้ก  
กลา้ลสดกความเห็นในส่ิกท่ีไดว้เิคราปหข  ลลปปรปเมินจากการตรวจสอบ 
  7.  มีความอดทน  หนกัลน่น  รับฟักความคิดเห็นผูอ่ื้น 
  8.  มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจปวินิจฉยัลลปตดัสินปัแหาต่าก ๆ ไดอ้ยา่กถูกตอ้ก  เท่ียก
ธรรม 
  9.  เป็นผูมี้วิสัยทศันข   มอกการณขไกล  ติดตามวิวฒันาการท่ีทนัสมยั มีความคิดริเร่ิม สร้ากสรรคข ลลป
มอกปัแหาดว้ยสายตาเยีย่กผูบ้ริหาร 
 
โครงสร้างองค์กรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ 
  ปัจจุบนัยครกสร้ากกานตรวจสอบภายในออกส่วนรานการ  ปรปกอบดว้ย 
  1.  หน่วยตรวจสอบภายในรปดบักรม  / จกัหวดั   
        เป็นสายกานอ้ึนตรกกบัหวัหนา้ส่วนรานการรปดบักรมในส่วนกลาก       ลลปผูว้า่รานการจกัหวดั
ในส่วนภูมิภาค  ยดยมีผูต้รวจสอบภายในรปดบักรมลลปผูต้รวจสอบภายในจกัหวดัท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ือกมือออกผูบ้ริหาร
ในการตรวจสอบติดตามลลปปรปเมินผลการปฏิบติักานลลปการบริหารกานออกส่วนรานการ  รวมทั้กการเป็นท่ี
ปรึกษาออกหน่วยกานภายในออกส่วนรานการ 
  2.  กลุ่มกานตรวจสอบภายในรปดบักรปทรวก 
      เป็นสายกานอ้ึนตรกกับปลัดกรปทรวก   ลลปท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลอานุการออกคณปกรรมการ
ตรวจสอบภาครานการ ยดยมีผูต้รวจสอบภายในรปดบักรปทรวก หนา้ท่ีตรวจสอบลลปปรปเมินผลการ    ด าเนินกาน 
/ ยครกการท่ีมีความเส่ียกสูกหรือท่ีมีความเน่ือมยยกรปหว่ากส่วนรานการในกรปทรวก  ตามท่ี           ปลดักรปทรวกลลป / 
หรือคณปกรรมการตรวจสอบฯ มอบหมาย 
  3.  คณปกรรมการตรวจสอบภาครานการ 
        ลต่กตั้กยดยมติคณปรัฐมนตรี     ท าหนา้ท่ีสอบทาน  ลลปก ากบัดูลลรปบบการตรวจสอบภายใน
ในภาพรวมออกกรปทรวกให้มีปรปสิทธิภาพ   ลลปรายกานผลให้ปลดักรปทรวก  หรือรัฐมนตรี  หรือคณปรัฐมนตรี
ทราบ  ตามควรลก่กรณี 
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โครงสร้างองค์กรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สตก. 

คณปกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบ 
ภายในรปดบั 
กรปทรวก 

คณปรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวา่การกรปทรวก/ 
รัฐมนตรีน่วยฯ 

 

ปลดักรปทรวก 

ผูต้รวจรานการกรปทรวก 

อธิบดี ผูว้า่รานการจกัหวดั 

ผูต้รวจสอบ
ภายในรปดบักรม 

รปดบักรม 

ผูต้รวจรานการกรม 

ส านกั กอก ศูนยข/เอต 

ผูต้รวจสอบภายใน 
จกัหวดั 

ส่วนรานการ ส่วนรานการ ส่วนรานการ 



บทที ่2 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 (Internal Audit Process) 
 
  กรปบวนการปฏิบติักานตรวจสอบภายในจ าเป็นตอ้กด าเนินการอย่ากเป็นอั้นตอน เพื่อให้ผูต้รวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบติักานตรวจสอบได้อย่ากมัน่ใจลลปได้ผลกานท่ีมีคุณภาพ ทั้กน้ี อั้นตอนออกการปฏิบติักาน
ตรวจสอบท่ีส าคแั  ปรปกอบดว้ย  (ดูลผนภูมิทา้ยบท) 
1.  การวากลผนตรวจสอบ 
2.  การปฏิบติักานตรวจสอบ  
3.  การจดัท ารายกานลลปติดตามผล 
 
1.  การวางแผนตรวจสอบ 
                       การวากลผนเป็นการคิดล่วกหน้าก่อนท่ีจปลกมือปฏิบัติกานจริกว่าจปตรวจสอบเร่ือกใด  ด้วย
วตัถุปรปสกคขอปไร  ท่ีหน่วยรับตรวจใด  ณ  เวลาไหน  ลลปในเ้วลาตรวจสอบเท่าไร  ยดยใน้ทรัพยากรท่ีมีอยู่   คือ  
บุคลากร  กบปรปมาณ  ลลปวสัดุอุปกรณขอย่ากเหมาปสม  การวากลผนท่ีดีน่วยให้การปฏิบัติกานเป็นไปตาม
วตัถุปรปสกคขภายในรปยปเวลา  กบปรปมาณ  ลลปอตัราก าลกัท่ีก าหนด     
การวากลผนตรวจสอบปรปกอบดว้ยเน้ือหาสารปส าคแั  3  เร่ือก  ไดล้ก่ 
เร่ือกท่ี  1  ปรปเภทออกการวากลผนตรวจสอบ 
เร่ือกท่ี  2  อั้นตอนออกการวากลผนตรวจสอบ 
เร่ือกท่ี  3  การเสนอลผนการตรวจสอบ 
 
     เร่ืองที ่ 1   ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ  
     ตามกรอบการปฏิบติักานตรวจสอบ  ลบ่กการวากลผนตรวจสอบ ออกเป็น  2  ปรปเภท  ดกัน้ี 
     1.1  การวากลผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 
     1.2  การวากลผนการปฏิบติักาน  (Engagement  Plan) 
 
1.1  การวางแผนการตรวจสอบ  (Audit  Plan) 

                        ลผนการตรวจสอบ  หมายถึก  ลผนการปฏิบติักานท่ีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจดัท าอ้ึน   ยดย
ท าไว้ล่วกหน้าเก่ียวกับเร่ือกท่ีจปตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ รปยปเวลาในการตรวจสอบลต่ลปเร่ือก  
ผูรั้บผิดนอบในการตรวจสอบ  รวมทั้กกบปรปมาณท่ีใน้ในการปฏิบติักานตรวจสอบ  ทั้กน้ี เพื่อปรปยยนนขในการสอบ
ทานความกา้วหนา้ออกกานตรวจสอบเป็นรปยป  เพื่อใหก้านตรวจสอบด าเนินไปอยา่กราบร่ืนทนัตามก าหนดเวลา 
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                        ลผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเอ็มทิศน้ีทากออกการปฏิบติักานออกเจา้หน้าท่ี          ผูป้ฏิบติักาน
ตรวจสอบภายในใหเ้ดินไปในลนวทากท่ีไดก้ าหนดไว ้  ลผนการตรวจสอบจปก าหนดวตัถุปรปสกคข  เป้าหมาย  ลลป
ออบเอตการปฏิบติักานตรวจสอบอยา่กกวา้ก ๆ   เพื่อให้เกิดปรปยยนนขต่อการปฏิบติักาน     ลลปในเ้ป็นลนวทากในการ
จดัท าลผนการปฏิบติักานออกผูต้รวจสอบภายในต่อไป   ทั้กน้ี  ลผนการตรวจสอบจปลบ่กเป็น  2  รปดบั  ไดล้ก่ 

ก.  แผนการตรวจสอบระยะยาว     เป็นลผนท่ีจดัท าไวล่้วกหนา้มีรปยปเวลาตั้กลต่  1  ปีอ้ึนไป  ยดยทัว่ไปมีรปยปเวลา 
3 – 5 ปี  ลลปลผนฯ ตอ้กก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจท่ีอยูใ่นความรับผิดนอบทั้กหมด   ลลปปรปกอบดว้ย
รายลปเอียด ดกัน้ี 
 - หน่วยรับตรวจ    หมายถึก  หน่วยกานต่าก ๆ  ท่ีรับผิดนอบ ในการปฏิบติักานออกส่วนรานการหรือ
หน่วยกานนั้น ๆ 
-  เร่ือกท่ีจปตรวจสอบ    หมายถึก    เร่ือกหรือลผนกาน  กาน / ยครกการ    ท่ีจปตรวจสอบภายในลผนการตรวจสอบ
รปยปยาว 
 - รปยปเวลาท่ีจปท าการตรวจสอบ   หมายถึก   รปยปเวลาท่ีในใ้นการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในลต่ลปลห่ก
หรือในลต่ลปเร่ือกท่ีจปตรวจสอบ 
 - จ านวนคน/วนัท่ีจปท าการตรวจสอบ     หมายถึก     จ านวนผูต้รวจสอบ      ลลปจ านวนวนัท่ีจปในใ้นการ
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในลต่ลปลห่ก  หรือในลต่ลปเร่ือกท่ีจปตรวจสอบ 

ข.  แผนการตรวจสอบประจ าปี       เป็นลผนท่ีจดัท าไวล่้วกหนา้มีรอบรปยปเวลา 1 ปี  ลลปตอ้กจดัท าให้สอดคลอ้ก
กบัลผนการตรวจสอบรปยปยาวท่ีก าหนดไว ้ ยดยการดึกหน่วยกานลลปเร่ือกท่ีจปตรวจสอบในลต่ลปปีตามท่ีปรากฏ
ในลผนการตรวจสอบรปยปยาว  มาจดัท าเป็นลผนการตรวจสอบปรปจ าปีปรปกอบดว้ยสารปส าคแั  ดกัน้ี 
  (1) วตัถุปรปสกคขออกการตรวจสอบ   ควรก าหนดวตัถุปรปสกคขออกการตรวจสอบให้นดัเจนวา่จปตรวจสอบเพื่อให้
ทราบถึกเร่ือกอปไรบา้ก เพื่อจปไดก้ าหนดออบเอตการปฏิบติักานให้บรรลุวตัถุปรปสกคขได้  เน่น   เพื่อให้ลน่ใจวา่การ
ด าเนินกานออกกาน/ยครกการต่าก ๆ มีปรปสิทธิผล  ปรปสิทธิภาพลลปปรปหยดั    มีการบริหารจดัการท่ีดี   การ
ปฏิบติักานเป็นไปตามกฎหมาย  รปเบียบ  อ้อบกัคบั  หรือมติคณปรัฐมนตรีท่ีเก่ียวอ้อก  นยยบาย  ลลปวิธีการ
ปฏิบติักานท่ีหน่วยกานก าหนด  รวมทั้กการจดัท ารายกานทากการเกินเป็นไปอยา่กถูกตอ้ก  เน่ือถือได ้ ลลปทนัเวลา  
    (2)  ออบเอตการปฏิบติักานตรวจสอบ  ควรก าหนดออบเอตการปฏิบติักานตรวจสอบ  เพื่อให้ทราบวา่จปด าเนินการ
ตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใดลลปเร่ือกใดท่ีจปตรวจสอบบา้ก  เม่ือไร   ความถ่ีในการตรวจสอบ รปยปเวลาท่ีจปท าการ
ตรวจสอบลต่ลปเร่ือก  ลลปจ านวนคน/วนัท่ีจปท าการตรวจสอบลต่ลปเร่ือก  ออบเอตการปฏิบติักานควรก าหนดให้
สอดคลอ้กกบัลผนการตรวจสอบรปยปยาว   
   (3)  ผูรั้บผดินอบในการตรวจสอบ 
   (4)  กบปรปมาณท่ีในใ้นการปฏิบติักานตรวจสอบ 
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 1.2  แผนการปฏิบัติงาน  (Engagement  Plan) 

    เม่ือหวัหน้าหน่วยกานตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าลผนการตรวจสอบตามออ้  1.1  เสร็จเรียบร้อย
ลลว้  หวัหนา้หน่วยกานตรวจสอบภายในจปตอ้กมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ          ตาม
ลผนการตรวจสอบท่ีวากไว ้ ยดยผูต้รวจสอบภายในจปตอ้กวากลผนการปฏิบติักานก่อนการตรวจสอบ  ฉปนั้น 
ลผนการปฏิบติักาน  จึกหมายถึกลผนปฏิบติักานท่ีผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึกไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบ  
ไดจ้ดัท าอ้ึนล่วกหนา้วา่จปตรวจสอบเร่ือกใด     ท่ีหน่วยรับตรวจใด   ดว้ยวตัถุปรปสกคข   ออบเอต   การตรวจสอบ 
ลลปวธีิการตรวจสอบใด จึกจปท าใหก้ารปฏิบติักานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย    
 
เร่ืองที ่ 2  ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ    

     เพื่อให้การวากลผนการตรวจสอบเป็นไปอย่ากมีปรปสิทธิภาพ ผูต้รวจสอบภายในควรด าเนินการตามล าดับ
อั้นตอน  ดกัน้ี 
     2.1   การส ารวจออ้มูลเบ้ือกตน้ 
     2.2   การปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายใน 
     2.3  การปรปเมินความเส่ียก 
     2.4  การวากลผนการตรวจสอบ 
    2.5  การวากลผนการปฏิบติักาน 
 
    2.1  การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น 

            การส ารวจออ้มูลเบ้ือกตน้มีวตัถุปรปสกคขเพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในเรียนรู้  ลลปท าความเอา้ใจ
เก่ียวกบักานออกหน่วยกานท่ีตอ้กท าการตรวจสอบในรายลปเอียด   รวมทั้กท าความคุน้เคยกบัหน่วยกานลลปรปบบกานท่ี
จปเลือกมาตรวจสอบ ซ่ึกจปน่วยให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถปรปเมินความเส่ียกในนั้นตน้ก่อนจปด าเนินการ
ตรวจสอบไดอ้ยา่กเหมาปสมลลปเป็นรปบบ  
 ผูต้รวจสอบภายในควรส ารวจออ้มูลเบ้ือกตน้ทุกคร้ักก่อนด าเนินการตรวจสอบในลต่ลปปีหรือ    ในอั้นตอนถดัไปหาก
พิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบติักาน   ยดยอาจศึกษาออ้มูลต่าก ๆ จากลผนภูมิ       การจดัลบ่กส่วนกาน  
นยยบาย  เป้าหมาย  วตัถุปรปสกคข  รปเบียบปฏิบติัออกอกคขกร  ลลปท าความเอา้ใจเก่ียวกบัลผนกลยุทธข  ลผนการ
ปฏิบติักาน  ลลปคู่มือการปฏิบติักาน   การให้ไดม้าซ่ึกออ้มูลดกักล่าวเพิ่มอ้ึน  ผูต้รวจสอบภายในอาจในว้ิธีการปรปนุม
หารือกบัผูบ้ริหารออกหน่วยรับตรวจ  สัมภาษณขหัวหน้าหน่วยรับตรวจลลปเจา้หน้าท่ีท่ี เก่ียวออ้ก  สักเกตการณข
ปฏิบติักานจริก  หากเป็นการส ารวจออ้มูลเบ้ือกตน้เก่ียวกบักานท่ีเคยมีการตรวจสอบ        มาก่อนลลว้ ผูต้รวจสอบ
ภายในควรศึกษาออ้มูลจากกรปดาษท าการลลปรายกานผลการปฏิบติักานในคร้ักก่อนปรปกอบดว้ย 
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2.2  การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

      ผูต้รวจสอบภายในตอ้กปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายในท่ีลต่ลปหน่วยรับตรวจไดจ้ดัให้มีอ้ึนตาม
รปเบียบคณปกรรมการตรวจเกินลผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ยดยพิจารณาถึก
ความเหมาปสมลลปความเพียกพอออกรปบบการควบคุมภายใน  ดกันั้น  เพื่อให้บรรลุวตัถุปรปสกคข  ดกักล่าวลลป
สามารถปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายในไดอ้ยา่กมีปรปสิทธิภาพ     ผูต้รวจสอบภายในควรมีความรู้เก่ียวกบัการ
ควบคุมภายในตามลนวคิดออก  COSO  ซ่ึกปรปกอบดว้ยอกคขปรปกอบ  5  อกคขปรปกอบ   คือ   
      - สภาพลวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)    
      - การปรปเมินความเส่ียก (Risk Assessment)    
      - กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)    
      - สารสนเทศลลปการส่ือสาร  (Information and Communication)    
      - การติดตามลลปปรปเมินผล  (Monitoring and Evaluation) 
                การปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายในมีวตัถุปรปสกคขเพื่อปรปเมินความเพียกพอลลป    ปรปสิทธิผลออก
รปบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่ารปบบการควบคุมภายในท่ีได้จดัวากไวน้ั้นได้น าไปปฏิบติัตามท่ีก าหนด  
ลลปผลกานบรรลุตามเป้าหมายออกอกคขกร   การปรปเมินผลการควบคุมภายในลบ่กได้หลายปรปเภท เน่น การ
ปรปเมินผลตามวตัถุปรปสกคขออกการควบคุม  ปรปเมินผลตามอกคขปรปกอบการควบคุมภายใน  ปรปเมินผลตาม
กิจกรรมการควบคุมเฉพาปดา้น  หรือเฉพาปกานใดกานหน่ึก  การปรปเมินผลตาม                กิจกรรมการควบคุม
ยดยรวมออกอกคขกร  เป็นตน้  ยดยปกติการปรปเมินผลการควบคุมภายใน  จปเลือกปรปเมินผลในปรปเภทใดปรปเภท
หน่ึก  ยดยก าหนดออบเอตในการปรปเมินผลตามความจ าเป็น   
             ทั้กน้ี ในการปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายในไม่วา่จปด าเนินการในปรปเภทใดก็ตาม จปปรปกอบดว้ย
อั้นตอนหลกั ๆ  ดกัน้ี 
      (1)  การเลือกเร่ือกหรือส่ิกท่ีจปปรปเมิน เน่น การเลือกวา่จปปรปเมินทั้กรปบบ หรือจปปรปเมิน
เฉพาปวตัถุปรปสกคขใดวตัถุปรปสกคขหน่ึกออกรปบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวอ้อก หรือจปปรปเมินเฉพาป        
อกคขปรปกอบดา้นใดดา้นหน่ึก 
    (2)  การท าความเอา้ใจยครกสร้ากออกรปบบการควบคุมภายใน      ผูต้รวจสอบภายในควร      ท า
ความเอา้ใจยครกสร้าก  รูปลบบ  วธีิการ  ลลปวตัถุปรปสกคขท่ีตอ้กการจากรปบบการควบคุมภายใน 
     (3)   การทดสอบการมีอยูจ่ริก  ลลปการปฏิบติักานจริกออกรปบบการควบคุมภายใน  ในอั้นตอน  น้ี
ผูต้รวจสอบภายในตอ้กหาหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบติัจริกในปัจจุบนัวา่มีวิธีการอยา่กไร  ยกัคกเหมือนหรือลตกต่ากกบั
รูปลบบ  ยครกสร้าก  หรืออกคขปรปกอบออกการควบคุมท่ีก าหนดไวอ้ย่ากไร ยดยอาจใน้การสอบถาม ลลป
สักเกตการณขการปฏิบติักานจริก 
     (4)   การปรปเมินปรปสิทธิผล เป็นการปรปเมินยดยการวิเคราปหขให้ทราบวา่รปบบการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่ลลปใน้จริกนั้ น ได้สร้ากความมั่นใจอย่ากสมเหตุสมผลในความส าเ ร็จตามเป้าหมายลลป              
วตัถุปรปสกคขท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
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    (5)  การสรุปผลการปรปเมินรปบบการควบคุมภายใน       เป็นการพิจารณาว่ารปบบการ   
ควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเหมาปสมรัดกุมเพียกใด มีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่อกหรือมีความเส่ียกท่ีจปท าให้การ
ด าเนินกานไม่บรรลุวตัถุปรปสกคขหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  เพื่อใน้เป็นออ้มูลในการวากลผนการตรวจสอบ     ให้
เหมาปสมต่อไป  รวมทั้กน่วยในการก าหนดออบเอต วิธีการ ปริมาณการตรวจสอบ รปยปเวลาท่ีในใ้นการตรวจสอบ 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดนอบลลปกบปรปมาณท่ีในใ้นการตรวจสอบ ซ่ึกจปน่วยให้ปรปหยดัเวลา  อตัราก าลกั  ลลปกบปรปมาณ
ในการปฏิบติักานตรวจสอบ 
 
2.3 การประเมินความเส่ียง  (Risk  Asessment) 

                         เน่ือกจากภารกิจการปฏิบติักานออกอกคขกรยดยทัว่ไปมกัจปลบ่กลกตามหน่วยกานลลปกิจกรรม 
ดกันั้น การวากลผนการตรวจสอบภายในใหส้ามารถครอบคลุมหน่วยกานหรือกิจกรรม  ท่ีควรด าเนินการตรวจสอบใน
ลต่ลปปีได้อย่ากครบถ้วน  ลลปเหมาปสมกบัทรัพยากรออกกานตรวจสอบภายในท่ีมีอยู่  อนัได้ลก่  อตัราก าลัก  
กบปรปมาณ  วสัดุอุปกรณข  ลลปรปยปเวลาการปฏิบติักาน  จึกมีความจ าเป็นตอ้กน าลนวทากการปรปเมินความเส่ียกมา
ในใ้นการปฏิบติักานตรวจสอบ     เพื่อน่วยให้สามารถพิจารณาถึกความเส่ียกหรือความน่าจปเป็นท่ีอาจเกิดอ้ึนลลป
เป็นผลท าให้การท ากานไม่บรรลุวตัถุปรปสกคขออกอกคขกร  ซ่ึกหากพิจารณาลลว้เห็นวา่มีความส าคแัในรปดบัสูก  ก็
ควรวากลผนการตรวจสอบทนัทีหรือในปีลรก ๆ 
    อั้นตอนในการปรปเมินความเส่ียกเพื่อวากลผนการตรวจสอบ  ผูต้รวจสอบภายในสามารถเลือก

ปรปเมินความเส่ียกในรปดบัหน่วยกานทุกหน่วยกานหรือรปดบักิจกรรมทุกกิจกรรมภายในอกคขกรก็ได ้   ตามความ

เหมาปสมกบัศกัยภาพออกตน   ทั้กน้ี ไม่วา่จปปรปเมินความเส่ียกในรปดบัใดจปปรปกอบดว้ย  3 อั้นตอนหลกั ๆ  คือ 

  (1)  การระบุปัจจัยเส่ียง   เป็นการคน้หาถึกสถานการณขหรือสาเหตุท่ีจปก่อให้เกิดความเส่ียกอ้ึน
ภายในอกคขกร ยดยผูต้รวจสอบภายในอาจพิจารณาออ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจเบ้ือกตน้  จากสภาพลวดลอ้ม  ทัว่ไปทั้ก
ภายในลลปภายนอกออกอกคขกร  ลลปน ามาลยกเป็นปรปเภทออกออ้มูลท่ีเก่ียวกบัดา้นกลยุทธข  ดา้นการด าเนินกาน   
ดา้นความรู้  ดา้นการเกิน  ลลปดา้นกฎหมาย รปเบียบ  เน่น  ปัจจยัเส่ียกเร่ือกออกลผนลลปผลการปฏิบติักาน  ปัจจยั
เส่ียกเก่ียวกบักรปบวนการลลปวธีิการด าเนินกาน  ปัจจยัเส่ียกเร่ือกการจดัการฐานออ้มูล  เป็นตน้ 

        (2) การวิเคราะห์ความเส่ียง    เม่ือผูต้รวจสอบภายในสามารถรปบุสาเหตุความเส่ียกภายใน
อกคขกรว่าเป็นเร่ือกใดในรปดบัหน่วยกานหรือกิจกรรมลล้ว  ก็ให้ท าการวิเคราปหขว่าปัจจยัเส่ียกนั้นมีผลกรปทบ
อยา่กไรต่ออกคขกรลลปมียอกาสหรือความถ่ีท่ีจปเกิดมากนอ้ยเพียกใด  ยดยอาจก าหนดเกณฑขออกลต่ลปปัจจยัเส่ียกท่ี
พบเป็น  3  รปดบั  ไดล้ก่   สูก   กลาก   ต ่า    ลลปให้คปลนนก ากบัไวด้ว้ย   เน่น   รปดบัสูก   =  3  คปลนน   
รปดบักลาก  =  2  คปลนน   รปดบัต ่า  =  1  คปลนน  หรืออาจก าหนดเป็น    5  รปดบั   เน่น  สูกมาก  สูก          ปาน
กลาก    ต ่า     ต ่ามาก    เพื่อใหไ้ดค้ปลนนท่ีสามารถวิเคราปหขความเส่ียกไดล้ปเอียดเพิ่มมากอ้ึนก็ยอ่มได ้

 



16 

   ทั้กน้ี การวิเคราปหขความเส่ียกน้ี  ผลกรปทบท่ีเกิดอาจเทียบกบัจ านวนเกินท่ีตอ้กเสียไป     

จากการด าเนินกานไม่บรรลุวตัถุปรปสกคข  หรือการรปบุผลกรปทบเป็นปริมาณหรือตวัเลอ  เน่น  การจดัท าลผน

ก่อสร้ากถนนไม่มีการส ารวจออ้มูลอยา่กเพียกพอ  ท าใหมี้อุปสรรคในอั้นตอนการด าเนินกาน  เสียค่าในจ่้ายในการส ารวจ

เพิ่มเติม  ซ่ึกเม่ือวิเคราปหขร่วมกบัความถ่ีท่ีจปเกิด  ลลปจากการเก็บออ้มูลสถิติลลว้พบวา่เกิดอ้ึนเป็นปรปจ าทุกปี  จ านวน

เกินค่าในจ่้ายท่ีเสียไปในลต่ลปคร้ักตั้กลต่  500,000 – 100,000  บาท   ดกันั้น อาจก าหนดวา่ปัจจยัเส่ียก     ในเร่ือกน้ี

หากอยูใ่นความเส่ียกรปดบัสูก   =   3    คปลนน    อยูใ่นเกณฑข   500,000   บาท    หากเป็นความเส่ียกรปดบัปานกลาก = 

2  คปลนน  จปอยูใ่นเกณฑข นอ้ยกวา่ 500,000  ไม่ต ่ากวา่  100,000    ลลปเป็นความเส่ียกต ่า = 1  คปลนน  ในเกณฑขตั้กลต่  

100,000  บาทลกไป 

   อั้นตอนสุดทา้ยออกการวิเคราปหข  ผูต้รวจสอบภายในตอ้กสรุปในภาพรวมออก      ส่วน

รานการวา่ลต่ลปหน่วยกานหรือกิจกรรมท่ีเลือกปรปเมินมีความเส่ียกยดยเฉล่ียดว้ยคปลนนเท่าใดบา้ก 

  (3) จัดล าดับความเส่ียง  เม่ือผูต้รวจสอบภายในทราบลลว้ว่าในลต่ลป    หน่วยกาน    หรือ   
กิจกรรมตามท่ีเลือกปรปเมิน มีคปลนนความเส่ียกเท่าใดลลว้  ให้น ามาจดัเรียกล าดบัจากคปลนนมากสุดไปหาน้อยสุด  
เพื่อในใ้นการวากลผนการตรวจสอบรปยปยาวลลปปรปจ าปีต่อไป (ตวัอยา่กผลการปรปเมินความเส่ียก  ภาคผนวก  1) 
 2.4  การวางแผนการตรวจสอบ 
        จากผลการปรปเมินรปบบการควบคุมภายในลลปการปรปเมินความเส่ียก  ผูต้รวจสอบภายในจป
สามารถพิจารณาได้ว่าควรวากลผนการตรวจสอบรปยปยาว (ตวัอย่ากลผนการตรวจสอบรปยปยาว ภาคผนวก 2)  ใน
หน่วยกานหรือกิจกรรมใด   ดกัน้ี 
        (1) น าล าดบัความเส่ียกจากการปรปเมินความเส่ียกในอั้นตอนท่ี 2.3      มาพิจารณาจดัน่วกความ
เส่ียก เพื่อให้ไดห้น่วยกานหรือกิจกรรมใดท่ีมีความเส่ียกในรปดบัสูกเพียกใด  ท่ีควรวากลผนการตรวจสอบในปีลรก 
ๆ ลลปไล่เรียกความเส่ียกตามล าดบัท่ีค านวณไดใ้นปีถดั ๆ ไป 
          (2)  พิจารณาความถ่ีท่ีควรเอา้ท าการตรวจสอบ 
          (3)  ค  านวณจ านวนคน/วนั ท่ีจปท าการตรวจสอบลต่ลปหน่วยกาน  หรือกิจกรรมท่ีจปตรวจสอบ 
  อ้อควรรปวกัในการวากลผนการตรวจสอบ  ควรต้อกพิจารณาว่าผูต้รวจสอบภายในมีความรู้  
ความสามารถ  ลลปความน านาแในการตรวจสอบในรายลปเอียดกานนั้น ๆ เพียกพอหรือไม่   มิฉปนั้นจปเกิดความ
เส่ียกในการปฏิบติักานท่ีเกิดจากตวัออกผูต้รวจสอบ ซ่ึกอาจจปท าให้ลผนการตรวจสอบไม่ปรปสบความส าเร็จตาม
วตัถุปรปสกคขได ้
  เม่ือได้ก าหนดลผนการตรวจสอบรปยปยาวลล้ว  ผูต้รวจสอบภายในตอ้กก าหนดลผนการตรวจสอบ
ปรปจ าปี (ตวัอยา่กลผนการตรวจสอบปรปจ าปี ตามภาคผนวก 3) ยดยการน าออ้มูลจากลผนการตรวจสอบรปยปยาวใน
ลต่ลปปีมาจดัท าลผนการตรวจสอบปรปจ าปี  ดกัน้ี 
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                             (1) ก าหนดวตัถุปรปสกคขในเร่ือกหรือกิจกรรมท่ีท าการตรวจสอบ   เพื่อจปได้วากลผนการ
ปฏิบติักานตรวจสอบใหบ้รรลุวตัถุปรปสกคขท่ีตอ้กการ 
                (2)    ก าหนดออบเอตการปฏิบติักานตรวจสอบเก่ียวกบัหน่วยรับตรวจ    เร่ือกท่ีตรวจ   ความถ่ีใน
การตรวจสอบ  รปยปเวลาการตรวจสอบ  ลลปจ านวนคน / วนั 
                (3)    ก าหนดผูรั้บผดินอบในการตรวจสอบ ยดยรปบุน่ือผูรั้บผดินอบในการตรวจสอบ 
                (4)    ก าหนดกบปรปมาณท่ีในป้ฏิบติักานตรวจสอบ      ยดยรปบุกบปรปมาณท่ีจปใน้ปฏิบติักาน
ตรวจสอบทั้กปี  ยดยลยกรายการใหน้ดัเจน  เน่น  ค่าเบ้ียเล้ียก  ค่าท่ีพกั  ลลปค่าพาหนป  ฯลฯ 
  2. 5  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
         ผูต้รวจสอบภายในควรจดัท าลผนการปฏิบติักานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้   
หน่วยกานตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้กกบัลผนการตรวจสอบปรปจ าปี  ในการวากลผนการปฏิบติักานยกัตอ้กอาศยั
ออ้มูลจากการส ารวจออ้มูลเบ้ือกตน้  การปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายใน  รวมทั้กผลการปรปเมิน   ความเส่ียก         
เพื่อให้การวากลผนการปฏิบติักานในลต่ลปเร่ือกครอบคลุมปรปเด็นการตรวจสอบท่ีมีความส าคแั  การวากลผนการ
ปฏิบติักานควรจดัท าเป็นลายลกัษณขอกัษรลลปมีลกัษณปยืดหยุ่น  ยดยสามารถลกไ้อปรับปรุก   ให้เหมาปสมตาม
สภาวการณขไดต้ลอดเวลา     ลลปให้ผา่นการสอบทานลลปเห็นนอบจากหวัหนา้หน่วยกานตรวจสอบภายใน  ทั้กน้ี  
การวากลผนการปฏิบติักานมีอั้นตอนด าเนินการ   ดกัน้ี 
      (1)  การก าหนดปรปเด็นการตรวจสอบ 

(2) การก าหนดวตัถุปรปสกคขในการปฏิบติักาน   
                            (3)  การก าหนดออบเอตการปฏิบติักาน 
                            (4)  การก าหนดลนวทากการปฏิบติักาน 
(1)  การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
                   ในการวากลผนการปฏิบติักาน ซ่ึกผูต้รวจสอบควรท าการส ารวจออ้มูลเพิ่มเติม เน่น ปรปนุมหารือกบั
ผูบ้ริหารออกหน่วยรับตรวจท่ีจปเอา้ไปตรวจสอบ  สัมภาษณขบุคคลทั้กภายในลลปภายนอกท่ีมีส่วนเก่ียวออ้กกบั
กิจกรรมท่ีจปตรวจสอบ    วิเคราปหขเปรียบเทียบออ้มูลท่ีส ารวจได ้   จดัท าลผนภาพ (Flowchart)  การปฏิบติักาน    
เป็นตน้   ลลปในกรณีท่ีผูต้รวจสอบภายในไดท้  าการปรปเมินความเส่ียกในรปดบัหน่วยกานก็ควรตอ้กปรปเมินความ
เส่ียกในรปดบักิจกรรม เพื่อหาออ้มูล  หลกัฐานเพิ่มเติม  ท่ีจปก าหนดปรปเด็นออกการตรวจสอบวา่ปรปเด็นใดควร
ตรวจสอบในรายลปเอียด เพื่อจปได้ก าหนดวตัถุปรปสกคข  ออบเอต  ลลปลนวทากการปฏิบติักานตรวจสอบใน
รายลปเอียดต่อไป   
(2)  การก าหนดวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
     ผูต้รวจสอบควรก าหนดวตัถุปรปสกคขออกการปฏิบติักานในเร่ือก     หรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบไว ้ เพื่อให้
ทราบว่าเม่ือการตรวจสอบส้ินสุดลล้ว  ผูต้รวจสอบจปได้ปรปเด็นอ้อตรวจพบอปไรบ้าก    ในการก าหนด
วตัถุปรปสกคขออกการปฏิบติักาน ผูต้รวจสอบควรก าหนดวตัถุปรปสกคขให้ครอบคลุมปรปเด็น    การตรวจสอบท่ี
ส าคแั ๆ  หรือท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ   ลลปควรพิจารณาเร่ือกความเส่ียกลลปการควบคุม      
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(3)  การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
                    การก าหนดออบเอตการปฏิบติักานเป็นการก าหนดเพื่อให้ทราบวา่จปตรวจสอบอปไรเป็น
จ านวนมากนอ้ยเท่าใด  ผูต้รวจสอบภายในควรก าหนดออบเอตออกการปฏิบติักานให้เพียกพอ  ในอนัท่ีจปน่วยให้
สามารถปฏิบติักานให้บรรลุตามวตัถุปรปสกคข  ซ่ึกควรก าหนดให้ครอบคลุมถึกรปบบการท ากานต่าก ๆ เอกสาร
หลกัฐาน  รายกาน  บุคลากร  ลลปทรัพยขสินท่ีเก่ียวออ้ก      
(4)  การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
                     ลนวทากการปฏิบติักาน   หมายถึก   การก าหนดวิธีปฏิบติักานในรายลปเอียดท่ี       ผูต้รวจสอบภายใน
ตอ้กจดัท าเป็นลายลกัษณขอกัษร   ซ่ึกจปเป็นส่วนหน่ึกออกการปฏิบติักาน  เพื่อใน้เป็นลนวทากในการปฏิบติักานใน
รายลปเอียดวา่ในการตรวจสอบลต่ลปเร่ือกจปตอ้กตรวจสอบอปไรบา้ก      ดว้ยวตัถุปรปสกคขอปไร    
ท่ีหน่วยรับตรวจใด  ณ  เวลาใด  ลลปในว้ิธีการลลปเทคนิคการตรวจสอบใด  ซ่ึกจปน่วยในการรวบรวมหลกัฐานใน
รายลปเอียดเป็นไปอยา่กมีปรปสิทธิภาพ  ยดยจดัท ารายลปเอียดอั้นตอนหรือวิธีการปฏิบติักานตรวจสอบตั้กลต่เร่ิมตน้
จนส้ินสุด  (ตวัอยา่กลผนการปฏิบติักาน  ตามภาคผนวก 3) 
แผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบในแต่ละเร่ืองหรือกจิกรรม   ควรประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดกัน้ี 
 1) เร่ือกลลปหน่วยรับตรวจ  ควรก าหนดวา่เป็นลผนการปฏิบติักานตรวจสอบในเร่ือกใด  ลลป  ณ  
หน่วยรับตรวจใดบา้ก 
                        2) วตัถุปรปสกคขในการปฏิบติักาน   ควรก าหนดเพื่อให้ทราบว่าผูต้รวจสอบภายในจปทราบ
ปรปเด็นออ้ตรวจพบอยา่กไรบา้ก  เม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ 
                             3)  ออบเอตการปฏิบติักาน   ควรก าหนดออบเอตปรปเด็นท่ีจปตรวจสอบลลปปริมาณกาน   ท่ีจป
ท าการทดสอบ  เพื่อลสดกใหเ้ห็นถึกผลส าเร็จตามวตัถุปรปสกคขในการปฏิบติักานท่ีก าหนดไว ้
                             4)  ลนวทากการปฏิบติักาน         ควรก าหนดอั้นตอนหรือวิธีการปฏิบติักานตรวจสอบ     ในลต่
ลปเร่ือกให้นดัเจนลลปเพียกพอ  รปบุวิธีการในการคดัเลือกออ้มูล การวิเคราปหข   การปรปเมินผล   ลลปการบนัทึก
ออ้มูลท่ีไดรั้บรปหวา่กการบริหารกานตรวจสอบ  รวมทั้กก าหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาปสม       (รายลปเอียด
เทคนิคการตรวจสอบปรากฏในบทท่ี  3)   อนัจปน่วยให้การตรวจสอบไดห้ลกัฐานครบถว้น  ลลป  เพียกพอท่ีจป
บรรลุวตัถุปรปสกคขท่ีก าหนดไว ้
                         5) น่ือผูต้รวจสอบภายในลลปรปยปเวลาท่ีตรวจสอบ    เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผูรั้บผิดนอบ
ตรวจสอบเร่ือกใด  ลลปตรวจสอบเม่ือใด 
                          6) สรุปผลการตรวจสอบ       เพื่อในบ้นัทึกผลการตรวจสอบยดยสรุปเฉพาปปรปเด็น      การ
ตรวจสอบท่ีส าคแัพร้อมรปบุรหสักรปดาษท าการท่ีใน้บนัทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสปดวกในการอา้กอิก      ลลปการ
คน้หากรปดาษท าการ  นอกจากน้ี ควรลกลายมือน่ือผูต้รวจสอบลลปผูส้อบทานพร้อมทั้กวนัท่ีท่ีตรวจสอบหรือสอบ
ทานไวด้ว้ย  เพื่อลสดกใหเ้ห็นวา่ใครเป็นผูต้รวจสอบลลปผูส้อบทาน 
 เม่ือผูต้รวจสอบภายในได้ก าหนดลผนการปฏิบติักานเสร็จเรียบร้อยลล้ว  กานอั้นต่อไปออกผู ้
ตรวจสอบภายในท่ีจปตอ้กพิจารณาก่อนเอา้ท าการตรวจสอบตามอั้นตอนลลปวธีิการท่ีไดก้ าหนดไวต้ามลผนการ 
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ปฏิบติักาน คือ  กรปดาษท าการท่ีจ าเป็นตอ้กในใ้นการปฏิบติักานตามลนวทากการปฏิบติักานท่ีก าหนดไว ้ เพื่อบนัทึก
ออ้มูล  ออ้ตรวจพบต่ากๆ ในรปหวา่กการปฏิบติักานนั้น ๆ ใหเ้ป็นหลกัฐานอา้กอิกในการเอียนรายกานผลการ
ปฏิบติักานลลปเสนอลนปลนวทากการลกไ้อออ้บกพร่อกต่อไป  (รายลปเอียดกรปดาษท าการจปกล่าวถึกในอั้นตอน
ออกการรวบรวมกรปดาษท าการ) 
 เร่ืองที ่ 3  การเสนอและการอนุมัติแผน 
 เม่ือหัวหน้าหน่วยกานตรวจสอบภายในได้วากลผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยลล้ว  ให้เสนอ
ลผนการตรวจสอบต่อผูบ้ริหารสูกสุดออกส่วนรานการ  เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในเดือนกนัยายนออกทุกปี       ลลป
ควบคุมดูลลการปฏิบัติกานให้เป็นไปตามลผนท่ีก าหนด  ซ่ึกในรปหว่ากการปฏิบติักานถ้าหัวหน้าหน่วยกาน
ตรวจสอบภายในพบว่ามีส่ิกหน่ึกส่ิกใดท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบติักานให้เป็นไปตามลผนการตรวจสอบได้  หัวหน้า
หน่วยกานตรวจสอบภายในควรพิจารณาทบทวนลลปปรับปรุกลผนการตรวจสอบใหม่ ลลปเสนอให้ผูบ้ริหาร
พิจารณาอนุมติัอีกคร้ักหน่ึกดว้ย 
 เม่ือผู ้ตรวจสอบภายในจัดท าลผนการปฏิบัติกานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยกานตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อย  ควรเสนอลผนการปฏิบติักานให้หวัหนา้หน่วยกานตรวจสอบภายในให้
ความเห็นนอบก่อนท่ีจปด าเนินการตรวจสอบในอั้นตอนต่อไป 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 การปฏิบติักานตรวจสอบ  หมายถึก  กรปบวนการตรวจสอบ  สอบทาน  ลลปรวบรวมหลกัฐาน       เพื่อวิเคราปหข
ลลปปรปเมินผลการปฏิบติักานออกหน่วยกานต่าก ๆ ว่าเป็นไปตามนยยบาย ลผนกาน รปเบียบปฏิบติัออกอกคขกร  
รวมทั้กกฎหมายท่ีเก่ียวออ้ก  พร้อมทั้กเสนอออ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ  ลลปออ้เสนอลนปต่อ       ผูบ้ริหารเพื่อ
ปรปกอบการตดัสินใจในการบริหารกาน 
 การปฏิบติักานตรวจสอบ  ปรปกอบดว้ยสารปส าคแั  3  เร่ือก  ไดล้ก่   
เร่ือกท่ี  1  ก่อนเร่ิมปฏิบติักานตรวจสอบ 
เร่ือกท่ี  2  รปหวา่กการปฏิบติักานตรวจสอบ 
เร่ือกท่ี  3  การปฏิบติัเม่ือเสร็จส้ินกานตรวจสอบ 
เร่ืองที ่ 1  ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หลกัจากจดัท าลผนการปฏิบติักานเสร็จเรียบร้อยลลว้  ผูต้รวจสอบภายในตอ้กจดัท าตารากการปฏิบตัิกานตรวจสอบ
ในรายลปเอียดออกกานตรวจสอบลต่ลปกานหรือกิจกรรม  ลลปท าความตกลกกบัหน่วยรับตรวจในเร่ือกความพร้อม
ออบเอตออกการตรวจสอบ   ก าหนดวนัลลปรปยปเวลาท่ีใน้ในการตรวจสอบ  การด าเนินการก่อนเร่ิมปฏิบติักาน
ตรวจสอบ  มีอั้นตอน  ดกัน้ี 
1.1  การลจก้ผูรั้บตรวจ    หัวหน้าผูต้รวจสอบภายในควรติดต่อผูบ้ริหารออกหน่วยรับตรวจ  ลลปผูท่ี้มีหน้าท่ี
รับผดินอบกานหรือกิจกรรมท่ีจปถูกตรวจสอบใหท้ราบถึกวตัถุปรปสกคข  ออบเอต  ก าหนดวนัลลปรปยปเวลาท่ีในใ้น
การตรวจสอบ 
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1.2  การคดัเลือกทีมตรวจสอบ    เป็นการคดัเลือกผูต้รวจสอบภายในท่ีเหมาปสมกบัความรู้  ความสามารถออกผู ้
ตรวจสอบภายในตามกานหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ  อนัจปมีผลต่อการปฏิบติักานออก          ผูต้รวจสอบภายใน 
1.3 การบรรยายสรุปกานตรวจสอบอย่ากย่อให้ลก่ทีมตรวจสอบ   เพื่อให้ทีมตรวจสอบไดรั้บทราบถึกวตัถุปรปสกคข
ลลปรปยปเวลาในการตรวจสอบยดยรวม  กบปรปมาณลลปค่าในจ่้ายท่ีในใ้นการตรวจสอบ  รายลปเอียดการเดินทากลลป
กรปดาษท าการท่ีตอ้กในใ้นการตรวจสอบ 
1.4  หวัหนา้ทีมตรวจสอบ  ในการปฏิบติักานตรวจสอบควรก าหนดให้หน่ึกในทีมผูต้รวจสอบภายในเป็นหวัหนา้ทีม
เพื่อท าหนา้ท่ีเพิ่มเติม  ดกัน้ี 
             (1)  สร้ากสัมพนัธขกบัผูบ้ริหารออกหน่วยรับตรวจ      ยดยจดัปรปนุมเปิดลลปปิดกานตรวจสอบ   ลลปลกไ้อ
ปัแหาท่ีเกิดอ้ึนรปหวา่กการตรวจสอบ 
  (2)   จดัท าตารากการปฏิบติักานตรวจสอบ        ก ากบัดูลลการตรวจสอบออกผูร่้วมทีม  ให้เป็นไปตาม
วตัถุปรปสกคขลลปตารากการปฏิบติักานท่ีก าหนดไว ้
  (3)  ลกไ้อเพิ่มเติมลนวการตรวจสอบลลปออบเอตการตรวจสอบ     เพื่อให้สอดคลอ้กกบัสภาพลวดลอ้มท่ี
เปล่ียนลปลกไป 
      1.5 การเตรียมการเบ้ือกตน้   เม่ือไดรั้บมอบหมายให้ตรวจสอบในเร่ือกใดหรือกิจกรรมใด     ผูต้รวจสอบภายใน
ควรเตรียมการในเบ้ือกตน้เก่ียวกบัเร่ือกดกัต่อไปน้ี 
            (1)  สอบทานกานตรวจสอบท่ีท ามาลลว้    เพื่อก าหนดออบเอตการตรวจสอบ เน่น  กรปดาษท าการ   รายกาน
ผลการปฏิบติักาน   ลลปรายกานอ่ืนท่ีเก่ียวออ้ก 
           (2)  ศึกษาลผนการด าเนินกานออกหน่วยกาน   เพื่อใหท้ราบถึกยครกการต่าก ๆ  ปัแหา  ลผนกานลลป
วตัถุปรปสกคขยดยรวม 
          (3)   ศึกษารายลปเอียดออกออ้มูลอา้กอิกท่ีจ าเป็นตอ้กในใ้นการตรวจสอบ  
   
  เร่ืองที ่2   ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ผูต้รวจสอบภายในเร่ิมปฏิบัติกานตรวจสอบด้วยการปรปนุมเปิดกานตรวจสอบ รปหว่ากทีม
ตรวจสอบกับผูรั้บตรวจท่ีเก่ียวอ้อก  หัวหน้าทีมตรวจสอบจปเป็นผูด้  าเนินการปรปนุม   อธิบายวตัถุปรปสกคข  
รายลปเอียดออกออบเอตการตรวจสอบให้ผูรั้บตรวจทราบ  รปหว่ากการปฏิบติักานตรวจสอบมีอั้นตอนท่ีควร
ด าเนินการ  ดกัน้ี        

2.1 การมอบหมายกานตรวจสอบ      หวัหนา้ทีมตรวจสอบควรมอบหมายกานตามท่ี 
ผูต้รวจสอบภายในลต่ลปคนมีความถนดั   ความรู้   ความน านาแ    รวมทั้ก  ควรเลือกกานท่ีสามารถพฒันา    ความ
น านาแลลปปรปสบการณขลก่ผูต้รวจสอบภายในลต่ลปคน   ลลปไม่กรปทบต่อความเป็นอิสรปดว้ย 
                                       2.2  วิธีปฏิบติัการตรวจสอบ      ผูต้รวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจลลปเทคนิคการ
ตรวจสอบใหเ้หมาปสมในลต่ลปอั้นตอน  ดกัน้ี 



21 

    (1)  การรวบรวมออ้มูลลลปหลกัฐานการตรวจสอบ       ซ่ึกอาจเป็นทากการยดยเป็นลายลกัษณข
อกัษร   ลลปไม่เป็นทากการดว้ยวาจา 
                          (2)  การเอา้สักเกตการณขปฏิบติักาน   เพื่อหาออ้สรุปออกการปฏิบติักานนั้น ๆ ว่ามีปรปสิทธิภาพ
เพียกใด 
               (3)  การท าการตรวจสอบ   สอบทาน  ทดสอบรายการ  เอกสาร   ลลปสินทรัพยข  ทั้กน้ี รวมถึกการ
สอบทานปรปสิทธิผลออกรปบบการควบคุมภายใน 
                   (4)  การทดสอบการปฏิบติักานตามรปบบท่ีวากไว ้
                          (5)  การตรวจสอบเนิกวเิคราปหข     ซ่ึกเป็นวธีิการวเิคราปหขลลปเปรียบเทียบออ้มูลท่ีเป็นตวัเลอ 

2.3  การก ากบัดูลลการปฏิบติักาน 
          หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าท่ีก ากับดูลลการปฏิบติักานออกผูร่้วมทีมอย่าก ลปเอียดสม ่าเสมอ     
เพื่อให้ลน่ใจวา่การปฏิบติักานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบติัการตรวจสอบ  ลลปออบเอตการตรวจสอบท่ีก าหนด
ไว ้ พร้อมทั้กเวลาท่ีในใ้นการปฏิบติักานใหส้อดคลอ้กกบัตารากการปฏิบติักานตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้
                                    2.4   การน าลผนการปฏิบติักานตรวจสอบมาใน ้
   ผูต้รวจสอบภายในตอ้กน าลผนการปฏิบติักานท่ีไดจ้ดัท าไวล่้วกหนา้      มาใน้เป็น    ลนวทากใน
การปฏิบติักานตรวจสอบ   ลผนการปฏิบติักานตรวจสอบสามารถลกไ้อเพิ่มเติมให้เหมาปสมกบั สถานการณขได ้ ยดย
ผูต้รวจสอบภายในควรรปบุอ้อเสนอลนปในการลก้ไอลผนการปฏิบัติกานไวใ้นกรปดาษท าการ  ซ่ึกหัวหน้าทีม
ตรวจสอบตอ้กปรปเมินความสมเหตุสมผลออกออ้เสนอลนป 
                2.5   การเปล่ียนลปลกออบเอตออกการตรวจสอบ 
  หวัหนา้ทีมตรวจสอบอาจจ าเป็นตอ้กเปล่ียนลปลกออบเอตออกการตรวจสอบ  เพื่อ ให้สอดคลอ้กกบั
สภาพท่ีเปล่ียนไป  ยดยพิจารณาความสมเหตุสมผลลลปความคุม้ค่าท่ีจปเปล่ียนลปลกออบเอตการตรวจสอบ   ทั้กน้ี  
ตอ้กไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในทุกคร้ัก 
   2.6  การปรปนุมปิดกานตรวจสอบ 
          การปรปนุมปิดกานตรวจสอบ   จปกรปท าเป็นอั้นตอนสุดทา้ยเม่ือหวัหนา้ทีมตรวจสอบ 
ไดจ้ดัท าสรุปผลส่ิกท่ีตรวจพบ  หรือเม่ือจดัท าร่ากรายกานผลการปฏิบติักานเสร็จเรียบร้อยลลว้  ผูเ้อา้ร่วมปรปนุมตอ้ก
ปรปกอบดว้ยผูบ้ริหารหน่วยรับตรวจท่ีมีอ านาจสั่กการให้ปฏิบติัตามออ้เสนอลนปหรือผลสรุปจากท่ีปรปนุม เร่ือก
ต่าก ๆ ท่ีน าเอา้มาเป็นวารปการปรปนุม  ดกัน้ี 
(1)  สรุปการตรวจสอบ 
(2)  ท าความเอา้ใจลลปน้ีลจกปรปเด็นท่ียกัสกสัย 
(3)  ลลกเปล่ียนความคิดเห็น  ลลปหาออ้ยติุในปรปเด็นท่ียกัมีความเห็นไม่ตรกกนั 
(4)  ลจก้ก าหนดการการออกรายกานผลการปฏิบติักาน 
(5)  ออบคุณผูเ้ก่ียวออ้กในการใหค้วามร่วมมือ 
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เร่ืองที ่ 3  การปฏิบัติเมื่อเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 
       หลกัจากเสร็จส้ินการปฏิบติักานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจลลว้  หวัหนา้ทีมตรวจสอบ  ควรสอบ
ทานใหล้น่ใจวา่ทีมตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่าก ๆ เสร็จสมบูรณข  ลลปเป็นไปตามลผนการตรวจสอบ   ท่ีก าหนดไว ้ 
นอกจากน้ี    หวัหนา้ทีมตรวจสอบตอ้กสอบทานกรปดาษท าการ  เอกสาร  หลกัฐานท่ีรวบรวมไว ้    จากการตรวจสอบ
ลลปออ้สรุปส่ิกท่ีตรวจพบ สอบทานร่ากรายกานผลการปฏิบติักาน ปรปเมินผลการปฏิบติักานออกผูต้รวจสอบภายใน
ลต่ลปคน  ยดยปรปเมินจากความส าเร็จออกกานตามวตัถุปรปสกคขท่ีก าหนดไว ้  
                                     การปฏิบติักานเม่ือเสร็จส้ินกานตรวจสอบ  ปรปกอบดว้ย 
             3.1  การรวบรวมหลกัฐาน 
             3.2  การรวบรวมกรปดาษท าการ 

1.3 การสรุปผลการตรวจสอบ 
 
              3.1  การรวบรวมหลักฐาน 
            หลกัฐานการตรวจสอบ  (Audit  Evidence)  หมายถึก เอกสาร  ออ้มูล  หรือออ้เท็จจริกต่าก ๆ   ท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในไดจ้ากการในเ้ทคนิคลลปวิธีการต่าก ๆ  ในการรวบรวมอ้ึนรปหวา่กท าการตรวจสอบ รวมถึก หลกัฐานท่ีออ
เพิ่มเติมเพื่อในเ้ป็นออ้มูลในการสนบัสนุนความเห็นเก่ียวกบัออ้สรุปหรือออ้ตรวจพบในการพิสูจนขวา่ส่ิกท่ีไดต้รวจพบ
นั้น  มีความถูกตอ้กน่าเน่ือไดม้ากนอ้ยเพียกใด คุณสมบติัออกหลกัฐานการตรวจสอบควรปรปกอบดว้ยคุณสมบติั 4 
ปรปการ คือ ความเพียกพอ (Sufficiency) ความเน่ือถือไดล้ลปจดัหามาได ้(Competency)  ความเก่ียวออ้ก  (Relevancy)  
ลลปความมีปรปยยนนข  (Usefulness)    
             ความเพยีงพอของหลกัฐานการตรวจสอบ  หมายถึก  ออ้มูลจริกท่ีรวบรวมไดล้ลปจ านวนออ้มูลมีความเพียก
พอท่ีจปท าให้สามารถยืนยนัหรือให้ออ้สรุปได้อย่ากถูกตอ้ก สมเหตุสมผล ท าให้ทุกคนสรุปความเห็นได้อย่าก
เดียวกัน  การพิจารณาว่าจ านวนเพียกพอหรือไม่นั้น   ต้อกพิจารณาว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานทากตรกหรือ
หลกัฐานทากออ้ม ในกรณีท่ีเป็นหลกัฐานทากตรกซ่ึกไดล้ก่หลกัฐานท่ียืนยนัไดน้ดัเจน     ลน่นอนท าให้ทุกคนหมด
ความสกสัยได ้  มีหลกัฐานเพียกน้ินเดียวก็เพียกพอ  ถา้เป็นหลกัฐานทากออ้ม   ซ่ึกไดล้ก่หลกัฐานลวดลอ้มท่ีมาเสริม
ความมัน่ใจลลปความน่าจปเป็น    ดกันั้น หลกัฐานทากออ้มอาจจปตอ้กมีจ านวนมากหรือหลายปรปเภท 
             ความเช่ือถือได้และจัดหามาได้ของหลักฐาน หมายถึก ออ้มูลท่ีไดม้าจากลหล่กท่ีเน่ือถือไดล้ลปยดยในเ้ทคนิค
วธีิการตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด  เน่น 
- ออ้มูลหลกัฐานท่ีไดม้าจากลหล่กอิสรปหรือลหล่กภายนอกน่าเน่ือถือมากกวา่ออ้มูลหลกัฐานท่ีไดม้าจากภายใน
หน่วยรับตรวจ 
-  ออ้มูลหลกัฐานท่ีไดม้าจากรปบบควบคุมภายในท่ีดี       น่าเน่ือถือมากกวา่ออ้มูลหลกัฐาน   ท่ีไดม้าจากรปบบควบคุม
ภายในท่ีมีจุดอ่อน 
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-  การสักเกตการณข    การค านวณ     ลลปวิธีการอ่ืนไดย้ดยตวัผูต้รวจสอบเอกน่าเน่ือถือมากกว่าออ้มูลหลกัฐานท่ี
ไดม้าจากการปฏิบติักานออกผูอ่ื้น 
-  ตน้ฉบบัออกออ้มูลหลกัฐานน่าเน่ือถือมากกวา่ภาพถ่ายส าเนาหรือร่าก 
-  ออ้มูลจากความเห็นออกผูเ้น่ียวนาแลลปผูป้รปกอบวนิานีพ         มีความน่าเน่ือถือกวา่ความเห็นออกบุคคลธรรมดา 

  ความเกี่ยวข้องของหลักฐาน    หมายถึก     หลกัฐานท่ีมีความเก่ียวออ้กกบัวตัถุปรปสกคขการตรวจสอบ  มี
ความสัมพนัธขกบัออ้คิดเห็นลลปออ้เสนอลนปออกผูต้รวจสอบ 

 ความมีประโยชน์ของหลักฐาน     หมายถึก   หลกัฐานท่ีน่วยในการควบคุมลลปตดัสินใจออกผูบ้ริหาร  
เพื่อให้ส่วนรานการปรปสบความส าเร็จตามวตัถุปรปสกคขท่ีก าหนด  เน่น  ความทนัเวลา(Timeliness)  ในการใน้
ปรปยยนนข   ลลปความมีสารป(Materiality)   ในการสรุปความเห็นหรือตดัสินใจ 

 3.2  การรวบรวมกระดาษท าการ  (Working  Papers   Preparation) 
       กรปดาษท าการ  (Working  Papers)  คือ  เอกสารท่ีผูต้รวจสอบภายใน    จดัท าอ้ึนในรปหวา่กการ
ตรวจสอบเพื่อบนัทึกรายลปเอียดการท ากาน  ซ่ึกปรปกอบดว้ยออ้มูลต่าก ๆ ท่ีใน้ในการตรวจสอบ  ออบเอตการ
ตรวจสอบ  วิธีการตรวจสอบ  ออ้มูลจากการปรปเมินลลปวิเคราปหข  ลลปผลสรุปออกการตรวจสอบเพื่อใน้เป็น
ลนวทากในการรายกานผลการปฏิบติักาน 
     ในการปฏิบติักานออกผูต้รวจสอบตั้กลต่การวากลผนการตรวจสอบ  การปฏิบติักานตรวจสอบ  การ
รวบรวมหลกัฐานลลปออ้มูล  ตลอดจนการร่ากรายกานผลการปฏิบติักาน  จ  าเป็นตอ้กจดัท ากรปดาษท าการเพื่อ
อ านวยความสปดวกในการเก็บบนัทึกหลกัฐานต่าก ๆ  เก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบท่ีใน้  ผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบลลป
หลกัเกณฑขในการสรุปผลการตรวจสอบ ลลปยกัเป็นหลกัฐานการปฏิบติักานออกผูต้รวจสอบภายใน ในการสอบ
ทาน  ทบทวนกานในความรับผิดนอบลลปการวดัผลกาน     อนัเป็นการบ่กน้ีถึกมาตรฐานการปฏิบติักานออก
ผูป้ฏิบติักานตรวจสอบ    เพื่อปรปยยนนขในการอา้กอิกภายหลกั  รวมทั้กการอา้กอิกในการตรวจสอบคร้ักต่อไป    ลลป
การอา้กอิกกบับุคคลภายนอก   

  วตัถุประสงค์ของกระดาษท าการ   
 หลกัเกณฑขในการจดัท ากรปดาษท าการยกัไม่มีการก าหนดให้เป็นรูปลบบใดลบบหน่ึก         ยดยเฉพาป  ลลปยกัไม่มี
กฎเกณฑขตายตวัหรือมีสูตรส าเร็จว่าต้อกจดัท าในรูปลบบใดลลปอย่ากไร  ผูต้รวจสอบภายในตอ้กใน้ความรู้ความ
น านาแลลปดุลยพินิจออกตนว่าการตรวจสอบเร่ือกนั้น ๆ ควรจดัท ากรปดาษท าการอย่ากไร  ยดยยึดถือหลกัท่ีว่า
กรปดาษท าการนั้นสามารถน่วยให้หัวหนา้ผูต้รวจสอบภายในในท้บทวนการปฏิบติักานตรวจสอบ ท่ีด าเนินการไปลลว้
ไดเ้ป็นอยา่กดี  ลลปสามารถบอกไดว้า่กานนั้นไดท้  าตามลผนการตรวจสอบท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่เพียกใด      
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ประเภทของกระดาษท าการ  ปรปกอบดว้ย 

1.  กรปดาษท าการท่ีผูต้รวจสอบภายในจดัท าอ้ึนเอก  เน่น  กรปดาษท าการท่ีใน้บนัทึกลผนการตรวจสอบลลป
ลผนการปฏิบติักาน กรปดาษท าการบนัทึกการปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายใน กรปดาษท าการบนัทึกผลการ
ตรวจสอบยดยลปเอียดในลต่ลปเร่ือก กรปดาษท าการสรุปปรปเด็นออ้ตรวจพบ กรปดาษท าการ      ในการร่ากรายกาน
ผลการปฏิบติักาน  เป็นตน้ 
2.  กรปดาษท าการท่ีจดัท ายดยหน่วยรับตรวจ    เน่น  ส าเนาเอกสาร  หรือส าเนารายลปเอียดปรปกอบบแันีหรืออ่ืน ๆ 
ลลปลผนผกัทากเดินออกรปบบกาน  เป็นตน้   
3.  กรปดาษท าการท่ีผูต้รวจสอบไดรั้บจากบุคคลภายนอก  เน่น  ใบตอบรับลจก้การยืนยนัยอด   ลบบสอบถาม  ลลป
หนกัสือร้อกเรียนการทุจริต  เป็นตน้ 
ในกรณีท่ีผู ้ตรวจสอบภายในใน้ส าเนาเอกสารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจัดท ายดยหน่วยรับตรวจหรือได้รับจาก
บุคคลภายนอกเป็นส่วนหน่ึกออกกรปดาษท าการ  ผูต้รวจสอบภายในจปตอ้กตรวจสอบความถูกตอ้กออกกรปดาษท าการ
ปรปเภทน้ี  เน่นเดียวกบักรปดาษท าการท่ีผูต้รวจสอบภายในจดัท าอ้ึนเอก (ตวัอยา่กกรปดาษท าการ  ภาคผนวก  5) 
 

 ลกัษณะของกระดาษท าการทีด่ีควรประกอบด้วยลกัษณะ  ดกัน้ี 

  1.  ความถูกตอ้กลลปสมบูรณข  เป็นออ้มูลท่ีไดม้าจากการปฏิบติักานตรวจสอบจริก รวมทั้ก ไดใ้น้
วิธีการตรวจสอบอ่ืนจนลน่ใจว่าถูกตอ้กเน่ือถือได ้ พร้อมทั้กมีกรปดาษท าการตามอั้นตอนต่าก ๆ ลลปใน้อา้กอิกได้
อยา่กสมบูรณข    
  2.  ความนดัเจนลลปเอา้ใจก่าย    ตั้กลต่การรปบุวตัถุปรปสกคข  วิธีการตรวจสอบท่ีใน ้ ลลปล าดบัผล
การตรวจสอบท่ีได ้ ถอ้ยค าท่ีในค้วรเลือกในถ้อ้ยค าท่ีเอา้ใจก่าย มีค าอธิบายความอยา่กกปทดัรัดลลปไดใ้จความ 
3.  ความเรียบร้อยลลปอ่านก่ายเป็นรูปลบบเดียวกนั  กรปดาษท าการลต่ลปลผน่ควรจดัท าใหเ้ป็น 
รปเบียบเรียบร้อย  เอียนตามล าดบัจากบนลกล่าก  จากซ้ายไปอวา  ดว้ยลายมือลลปการลกนามท่ีอ่านก่าย จดัเรียก
กรปดาษท าการลต่ลปลผน่ใหก่้ายต่อการสอบทาน  การจดัท ากรปดาษท าการควรท าในรูปลบบเดียวกนั 
  4. ความเพียกพอลลปตรกกบัวตัถุปรปสกคข  กรปดาษท าการควรให้ออ้มูลท่ีตรกกบัวตัถุปรปสกคขออก
การจัดท าลลปตรกกับว ัตถุปรปสกคขออกลผนการตรวจสอบลลปเป็นปรปยยนนขในการอ้ากอิก  ไม่ควรมี           
รายลปเอียดเกินความจ าเป็น สรุปอั้นตอนการตรวจสอบลลปวิธีการตรวจสอบท่ีส าคแั  ลลปผลสรุปออก         การ
ตรวจสอบ  ลลปตอ้กปรปหยดัเวลาในการจดัท าในรปหวา่กการตรวจสอบ 
  ผูต้รวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบกานลต่ลปส่วนเม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ     ยดยการ
สรุปการตรวจสอบจากกรปดาษท าการท่ีไดจ้ดัท า  ผูต้รวจสอบภายในควรพิจารณาอยา่กรอบคอบลลปสรุปเฉพาปส่ิกท่ีเป็น
สารปส าคแัเท่านั้น 
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 ผลสรุปการตรวจสอบจากกรปดาษท าการอาจท าไดห้ลายรูปลบบ  คือ 
  1.  การสรุปลต่ลปส่วนกานท่ีตรวจสอบ         เป็นการสรุปสารปส าคแัออกเร่ือกท่ีตรวจสอบเป็น   
ส่วน ๆ  ยดยรปบุวตัถุปรปสกคขการตรวจสอบ  ออบเอตการตรวจสอบ  ส่ิกท่ีตรวจพบ  สรุปผลการตรวจสอบ       
ออ้เสนอลนปออกผูต้รวจสอบภายใน    รวมทั้ก  ส่ิกท่ีไดรั้บการลกไ้อลลว้จากผูรั้บตรวจ 
  2.  การสรุปลบบสถิติ  เป็นการสรุปยดยในล้บบสถิติในการรายกานผลท่ีไดจ้ากการทดสอบรายการ  
การสรุปควรจดัท าเป็นอั้น ๆ ลดหลัน่กนัในรูปสามเหล่ียม กล่าวคือ ออ้มูลส่วนยอดจปมีรายลปเอียด       ปรปกอบ
นอ้ยลดหลัน่กนัลกไปตามล าดบั 
  3.  การสรุปผลการปรปนุม    เป็นการลลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูรั้บผิดนอบในหน่วยรับตรวจ  ผู ้
ตรวจสอบภายในสรุปผลการปรปนุมเก่ียวกบัส่ิกท่ีเห็นดว้ย  ลลปส่ิกท่ีไม่เห็นดว้ย   พร้อมทั้กออ้เสนอลนป     ลลป
รปบุวนัท่ี  เวลา  ท่ีมีการปรปนุม 
  4.  การสรุปตามลนวการตรวจสอบ    เป็นการสรุปส่ิกท่ีตรวจพบลลปออ้คิดเห็นออกผูต้รวจสอบ
ภายในตามอั้นตอนออกลนวการตรวจสอบ 
  5.  การสรุปออ้บกพร่อก         เป็นส่วนท่ีส าคแัท่ีสุดส่วนหน่ึกออกการรายกานการสรุปผลตอ้ก   
ตรกกบัออ้เทจ็จริกท่ีเกิดอ้ึน  หรือออ้บกพร่อกต่าก ๆ ท่ีไดต้รวจพบ 
  การจัดเกบ็กระดาษท าการ 
  ยดยปกติกรปดาษท าการท่ีท าอ้ึนในการตรวจสอบกวดหน่ึก จปจดัเก็บไวใ้นลฟ้ม ลยกเป็น 2 ปรปเภท  
คือ 
  1. ลฟ้มปัจจุบนั (Current File) ในก้บักรปดาษท าการท่ีท าอ้ึนในกวดการตรวจสอบกวดนั้น หรือคร้ัก
นั้นยดยเฉพาป  ลลปจปไม่มีส่วนสัมพนัธขท่ีเก่ียวออ้กกบัการตรวจสอบกวดต่อไป  เน่น กรปดาษท าการตรวจนบัเกินสด  
ฯลฯ 
  2. ลฟ้มถาวร (Permanent File) ใน้กบักรปดาษท าการท่ีเก่ียวออ้กกบัการตรวจสอบกวดอ่ืน ๆ  ท่ีมี
ความส าคแัท่ีตอ้กใน้อา้กอิกปรปกอบการตรวจสอบกวดต่อ ๆ ไป  เน่น  รายกานผลการปฏิบติักาน    ลผนภูมิการ
จดัลบ่กส่วนกาน  ฯลฯ 
 
3.3  การสรุปผลการตรวจสอบ 
       การสรุปผลการตรวจสอบ        เป็นวิธีการปฏิบติักานตรวจสอบอั้นสุดท้ายก่อนการจดัท า       
รายกานผลการปฏิบติักานหลกัจากท่ีผูต้รวจสอบภายในไดท้ าการตรวจสอบ     เร่ือกใดเร่ือกหน่ึกลลว้เสร็จ หรือเป็น
เร่ือกท่ีเห็นวา่จ าเป็นตอ้กรายกานผลรปหวา่กการปฏิบติักานตรวจสอบ  ยดยผูต้รวจสอบจปตอ้กรวบรวมออ้เท็จจริกลลป
หลักฐานต่าก ๆ ท่ีได้รปหว่ากการตรวจสอบ  เพื่อสรุปหาอ้อตรวจพบหรือส่ิกท่ีตรวจพบทั้กด้านดีลลปปัแหา
ออ้บกพร่อกท่ีคิดวา่มีค่าควรลก่การตรวจสอบ ลลปรายกานใหผู้เ้ก่ียวออ้กทราบ 
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  ส่ิงที่ตรวจพบ  (Audit  Finding)  หมายถึก  ออ้เท็จจริกท่ีรวบรวมลลปสรุปจากหลกัฐานท่ีได้
รปหว่ากการตรวจสอบผลการด าเนินกาน  ตามวตัถุปรปสกคขออกการตรวจสอบ  ออ้ตรวจพบท่ีควรลก่การรายกานให ้ 
ผูเ้ก่ียวออ้กทราบ  ควรมีลกัษณปดกัน้ี 
  1. มีความส าคแัควรค่าลก่การรายกาน     ยดยอาจเป็นออ้ตรวจพบทั้กดา้นดีลลปดา้นออ้บกพร่อก  
ออ้ตรวจพบดา้นดีควรรายกานเพื่อส่กเสริมอวแัก าลกัใจลก่ผูป้ฏิบติัดีลลปเป็นตวัอยา่กกบัหน่วยกานอ่ืน  ส่วน     ออ้
ตรวจพบด้านบกพร่อก  ปัแหาท่ีรายกานควรเป็นปัแหาส าคัแ  มีผลกรปทบต่อผลส าเร็จออกกานอย่ากมี    
สารปส าคแั 
  2. มีหลกัฐานนดัเจนลลปรับฟักได ้ ผลสรุปดกักล่าวอาจไดม้าจากออ้เท็จจริกท่ีมีหลกัฐานถูกตอ้ก
เน่ือถือได ้ ลลปบากส่วนอาจไดม้าจากการวเิคราปหขอยา่กเท่ียกธรรม  ยดยการในดุ้ลยพินิจออกผูป้รปกอบวนิานีพ 
  ในการสรุปผลการตรวจสอบผูต้รวจสอบภายในตอ้กสรุปออ้ตรวจพบให้ครบอกคขปรปกอบ  ยดย
ตอ้กน้ีให้เห็นออ้เท็จจริกวา่ผูต้รวจสอบภายในพบอปไร  สภาพท่ีเกิดเป็นอย่ากไร  (Statement of Condition) ส่ิกท่ี
ตรวจพบต่ากจากออ้ก าหนด  กฎหมาย  หรือส่ิกท่ีควรจปเป็นอยา่กไร (Audit Criteria) ส่ิกท่ีตรวจพบมีผล อยา่กไรบา้ก 
(Effect)  ท าไมจึกเกิดอ้ึนได ้(Cause) ลลปจปลกไ้อไดอ้ย่ากไร  อกคขปรปกอบออกออ้ตรวจพบ       ปรปกอบดว้ย  5  
อกคขปรปกอบ  ไดล้ก่ 
   1. สภาพท่ีเกิดจริก (Condition) ไดล้ก่ ส่ิกท่ีผูต้รวจสอบปรปมวลผลออ้เท็จจริกจากการสักเกตการณข  
การสอบถามพนกักานผูป้ฏิบติั  วเิคราปหข  ทดสอบ  ลลปสอบทาน  ยดยมีออ้มูลหลกัฐานท่ีลน่นดั 
  2. เกณฑขการตรวจสอบ (Criteria) ไดล้ก่  หลกัเกณฑขท่ีจปในใ้นการตรวจสอบ  ยดยอาจก าหนดจาก
กฎหมาย  มาตรฐานการปฏิบติักาน  ลผนกานท่ีก าหนด  หรือหลกัปฏิบติัท่ีดี 
  3. ผลกรปทบ (Effect) ไดล้ก่  ออ้มูลลสดกยอกาสความเส่ียก  หรือผลเสียหายท่ีจปเกิดจากปัแหานั้น  
ยดยควรรปบุในเนิกปริมาณ  จ านวนความเสียหาย  จ  านวนวนัท่ีล่าน้า  การรปบุผลกรปทบท่ีนดัเจนมีสารปส าคแั ๆ  
เป็นปัจจยัส าคแัท่ีท าใหอ้อ้ตรวจพบไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้เก่ียวออ้ก 
  4. สาเหตุ (Cause) ไดล้ก่  ออ้มูลลสดกสาเหตุ  สาเหตุท่ีเกิดปัแหานั้นเกิดจากรปบบการควบคุม
ภายในท่ีไม่ดี  หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎ รปเบียบ ออ้บกัคบั รปบบ  นยยบาย  มาตรฐาน ท่ีหน่วยกานก าหนด            
5. ออ้เสนอลนป (Recommendation)    เป็นออ้มูลตามความเห็นท่ีผูต้รวจสอบเสนออ้ึน  ยดยอาจ 
เสนอตามความเห็นท่ีพฒันามาจากความเห็นออกผูต้รวจสอบ  ผูเ้น่ียวนาแ  ลลปผูท่ี้เก่ียวออ้ก เพื่อให้ออ้เสนอลนปนั้น
มีคุณค่าเป็นท่ียอมรับลลปปฏิบัติได้  อ้อเสนอลนปควรท าในลักษณปสร้ากสรรคข  ลลปค านึกถึกต้นทุนลลป    
ผลปรปยยนนขท่ีจปไดรั้บวา่คุม้ค่าท่ีจปปฏิบติั 
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3.  การจัดท ารายงานและติดตามผล 
  3.1 การจัดท ารายงาน 
        การจดัท ารายกานเป็นการรายกานผลการปฏิบติักานให้ผูบ้ริหารทราบถึกวตัถุปรปสกคข   
ออบเอต  วธีิปฏิบติักานลลปผลการตรวจสอบออ้มูลทั้กหมดทุกอั้นตอน  สรุปออ้บกพร่อกท่ีตรวจพบ   ปรปเด็นความ
เส่ียกท่ีส าคแัลลปการควบคุม  รวมทั้กเร่ือกอ่ืน ๆ  ท่ีผูบ้ริหารควรทราบ พร้อมออ้เสนอลนปในการลกไ้อ ปรับปรุก  
เพื่อเสนอผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวออ้กพิจารณาสั่กการลกไ้อปรับปรุกต่อไป 
      การเสนอรายกานผลการปฏิบติักานเป็นเทคนิคอย่ากหน่ึกท่ีผูต้รวจสอบ      จปต้อกเอาใจใส่     
เป็นพิเศษเพราปรายกานนั้นลสดกใหเ้ห็นถึกคุณภาพออกการปฏิบติักานออกผูต้รวจสอบภายในทั้กหมด  ลกัษณปออก
รายกานท่ีดีตอ้กเป็นรายกานท่ีมีปรปยยนนขต่อผูอ่้านรายกานเร่ือกท่ีมีสารปส าคแั      ออ้ตรวจพบเป็นเร่ือกท่ีตรกกบั
ออ้เทจ็จริก ออ้เสนอลนปหรือ ออ้ลนปน าเป็นปรปยยนนขลลปสามารถปฏิบติัได ้ 
โดยสรุปลกัษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานทีด่ี    มีองค์ประกอบดังนี ้
     ถูกต้อง (Accuracy) รายกานผลการปฏิบติักานตอ้กมีความถูกตอ้ก ออ้ความทุกปรปยยค  ตวัเลอ
ทุกตวั  เอกสารอา้กอิกทุกนนิดตอ้กมาจากหลกัฐานท่ีน่าเน่ือถือ  ลลปผูต้รวจสอบไดป้รปเมินออ้มูลเหล่านั้นลลว้  การ
อา้กอิกทุกคร้ักตอ้กมีเอกสารหลกัฐานปรปกอบลลปสามารถให้ค  าอธิบายลล้วพิสูจนขอ้อเท็จจริกได้ทุกเร่ือก  การ
รายกานส่ิกใดก็ยอ่มหมายความวา่ส่ิกนั้นผูต้รวจสอบไดท้ราบหรือไดย้อมรับลลว้วา่เป็นส่ิกท่ีตรกตามออ้เทจ็จริก 
    ชัดเจน  (Clarity)  หมายถึก  ความสามารถในการส่ือออ้ความหรือความตอ้กการออก   ผู ้
ตรวจสอบ  หรือส่ิกท่ีต้อกการเสนอให้ผูอ่้านรายกานเอ้าใจเน่นเดียวกับผูต้รวจสอบภายใน  ยดยไม่ต้อกมีการ     
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม   
    กะทัดรัด  (Conciseness)  หมายถึก  การตดัทอนความคิด  ออ้ความ   ค  าพูดท่ีฟุ่มเฟือย  หรือส่ิกท่ี
ไม่ใน่สารปส าคแัลลปส่ิกท่ีไม่เก่ียวออ้กยดยตรกกบัเร่ือกท่ีจปรายกานออกไป   
   ทันกาล  (Timeliness)  การเสนอรายกานตอ้กกรปท าภายในเวลาท่ีเหมาปสม ทนัต่อการลกไ้อ
สถานการณข  ผูต้รวจสอบภายในควรพิจารณาวา่ส่ิกท่ีตรวจพบ  ควรรายกานในอณปลลปเวลาใด เพราป       ผูบ้ริหาร
ต้อกน าส่ิกท่ีเสนอในรายกานไปด าเนินการต่อมิใน่เก็บรายกานไวเ้ป็นจดหมายเหตุเพื่อการศึกษา          ทาก
ปรปวติัศาสตรข 
  สร้างสรรค์  (Constructive  Criticism) การรายกานควรลสดกให้เห็นคุณภาพลลปความจริกใจออก
ผูต้รวจสอบ  ผูร้ายกานควรน้ีให้เห็นส่วนดีออกการปฏิบติักานก่อนท่ีจปกล่าวถึกออ้บกพร่อกต่าก ๆ   ท่ีต้อกการให้
ปรับปรุก  ท าให้ผูอ่้านคลอ้ยตามค าลนปน า  ลลปออ้เสนอลนป ลลปมีความพอใจท่ีจปให้ความร่วมมือ   ในการลกไ้อ
ปรับปรุก  การวจิารณขออ้บกพร่อกยดยไม่มีการใหอ้อ้เสนอลนป  หรือการวิจารณขยดยปราศจากการเสนอลนปออ้ยุติท่ี
นอบดว้ยเหตุผลเป็นส่ิกท่ีไม่ควรกรปท า 
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  จูงใจ  (Pursuance)  การเสนอรายกานควรจูกใจให้ผูอ่้านจบัปรปเด็นไดต้ั้กลต่ตน้จนจบ   ยดยการ
ในรู้ปลบบถอ้ยค า  ลลปศิลปปออกภาษา  ท าใหผู้อ่้านยอมรับลลปเกิดความรู้สึกตอ้กการลกไ้อปัแหาหรือออ้ลนปน าท่ี
ผูต้รวจสอบเสนอในรายกาน  ยดยน้ีใหเ้ห็นปัแหา  ปรปยยนนขร่วมกนัลลปปรปยยนนขต่ออกคขกร       ไม่ต าหนิยดยไม่มี
ออ้ลนปน าในเนิกสร้ากสรรคข   ใหท้ราบถึกผลกรปทบท่ีอาจเกิดอ้ึนหากไม่ลกไ้อ   
  รูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  รูปลบบออกรายกานผลการปฏิบติักานอ้ึนอยูก่บัผลออกการตรวจสอบ  ลลปความตอ้กการออกฝ่าย
บริหาร  รูปลบบลลปวธีิการรายกานท่ีในก้นัยดยทัว่ไป  มีดกัน้ี (ตวัอยา่กรายกานผลการปฏิบติักาน  ภาคผนวก  6) 
1.  การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  (Written  Report)  เป็นวิธีการรายกานท่ีมีลกัษณปเป็นทากการ  ในร้ายกานผลการ
ปฏิบติักานเม่ือการตรวจสอบกานหน่ึกกานใดลล้วเสร็จ   ผูต้รวจสอบภายในจปตอ้กจดัท ารายกานสรุปผลการ
ตรวจสอบ  เสนอความเห็นหรือออ้เสนอลนปเป็นลายลกัษณขอกัษรเสนอต่อผูบ้ริหาร 
2.  การรายงานด้วยวาจา  (Oral  Report)  ลยกเป็น 
2.1 การรายกานดว้ยวาจาท่ีไม่เป็นทากการ ส่วนใหแ่ในก้บัรายกานท่ีตอ้กกรปท ายดยเร่กด่วนเพื่อให้ทนัต่อเหตุการณข  
จปในใ้นกรณีท่ีควรลจก้ให้ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้หน่วยรับตรวจทราบทนัทีท่ีตรวจพบ      เพราปหากปล่อยให้ล่าน้า
อาจมีความเสียหายมากอ้ึน 
2.2  การรายกานดว้ยวาจาท่ีเป็นทากการ       เป็นการรายกานยดยการเอียนรายกานลลปมีการน าเสนอดว้ยวาจา
ปรปกอบ 
              นอกจากน้ี   การรายกานดว้ยวาจายกัในใ้นกรณีเสนอรายกานผลความคืบหนา้  หรือผลการ
ตรวจสอบยครกการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหาร  เพื่อออความเห็นเก่ียวกบัออ้เท็จจริกท่ีตรวจพบ  หรือออความ
คิดเห็นเพิ่มเติม  หรือออความน่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัแหาหรืออุปสรรค  เน่น  ผูรั้บตรวจ  ไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือไม่ใหเ้อกสารบากอยา่กเพื่อการตรวจสอบ 
 รายงานแบบเป็นทางการและรายงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทัว่ไปประกอบด้วยสาระส าคญั  ดังนี้ 
  1.  บทคัดย่อ  (Summary)  การเสนอรายกานควรจดัท าบทคดัยอ่ไวด้า้นหนา้ออกรายกานท่ีจป
น าเสนอผูบ้ริหาร  เป็นการยอ่เน้ือความออกรายกานอยา่กสั้น ๆ  กปทดัรัด    นดัเจน  ลลปไดใ้จความครอบคลุมเน้ือหา
ออกรายกานทั้กหมด ลสดกออ้เทจ็จริกหรือออ้บกพร่อกท่ีเกิดอ้ึน ผลกรปทบท่ีมีต่ออกคขกร ลลปออ้เสนอลนป  ในการ
ลกไ้อปรับปรุก ยดยไม่ตอ้กลสดกเหตุผลปรปกอบ  ลต่เป็นออ้มูลท่ีเพียกพอใหผู้บ้ริหารเอา้ใจลลปสั่กการได ้
  2.  บทน า   (Introduction)   คือส่วนลรกออกรายกานท่ีบอกให้ทราบว่าผูต้รวจสอบภายในได้
ตรวจสอบเร่ือกอปไรในหน่วยกานใด เป็นการตรวจสอบตามลผนการตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้ หรือเป็นการตรวจสอบ
กรณีพิเศษ 
  3.  วัตถุประสงค์  (Purpose)    ลสดกเป้าหมายการตรวจสอบให้นดัเจน  เพื่อให้ผูอ่้านรายกาน
ติดตามปรปเด็นไดส้ปดวก  ลลปคาดการณขไดว้า่จปทราบออ้มูลใดบา้กเม่ืออ่านรายกานจบ 
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  4.  ขอบเขต  (Scope)  ลสดกถึกรปยปเวลาลลปปริมาณออกกานท่ีไดท้  าการตรวจสอบมีมากนอ้ย
เพียกใด  มีออ้จ ากดัอปไรบา้กท่ีผูต้รวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได ้  หรือตอ้กนปลอการตรวจสอบไวก่้อน  
พร้อมเหตุผลปรปกอบ 
  5.  ส่ิงที่ตรวจพบ  (Audit  Findings)  เป็นส่วนส าคแัออกรายกานผลการปฏิบติักานท่ีลสดกถึก
ออ้เทจ็จริกท่ีตรวจพบทั้กในดา้นดีลลปท่ีควรไดรั้บการลกไ้อ  วิธีการด าเนินการลกไ้อ  รวมทั้กความเห็นออกผูรั้บการ
ตรวจ 
  6.  ข้อเสนอแนะ   (Recommendation)     เป็นออ้เสนอลนปท่ีผูต้รวจสอบภายในเสนอลนปต่อ   
ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้หน่วยรับตรวจ  เพื่อสั่กการลกไ้อ  ปรับปรุก   ออ้เสนอลนปควรมีลกัษณปสร้ากสรรคข       ลลป
สามารถน าไปปฏิบติัได ้
  7.  ความเห็น (Opinion)  หากออ้ความใดเป็นความเห็นมิใน่ออ้เท็จจริก  หรือยกัไม่มีหลกัฐาน
สนบัสนุนเพียกพอ  ผูต้รวจสอบภายในควรรปบุใหน้ดัเจนวา่เป็นความเห็นเท่านั้น 
  8.   เอกสารประกอบ     (Supporting  Evidences)     เน่ือกจากการรายกานเป็นเพียกการสรุปผล  
ดกันั้น  รายกานควรเสนออย่ากกปทดัรัด  ออ้มูลใดท่ีจ าเป็นตอ้กอา้กถึก     ลต่เป็นออ้มูลยาว  หรือมีรายลปเอียดมาก  
ควรลสดกเป็นเอกสารปรปกอบลนบทา้ยรายกานไวด้ว้ย เอกสารปรปกอบไม่ควรมีมากจนเกินไปจนท าให้รายกานไม่
น่าสนใจ 
  3.2 การติดตามผล  (Follow  Up) 
  การติดตามผลเป็นอั้นตอนสุดทา้ยออกกรปบวนการปฏิบติักานตรวจสอบภายใน  ซ่ึกถือไดว้า่เป็น
อั้นตอนท่ีส าคแัยิ่กออกการตรวจสอบ      เพราปลสดกถึกคุณภาพลลปปรปสิทธิผลออกกานตรวจสอบว่าผูรั้บการ
ตรวจลลปผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามออ้เสนอลนปในรายกานการปฏิบติักานตรวจสอบหรือไม่  ลลปออ้บกพร่อกท่ีพบ
ไดรั้บการลกไ้ออยา่กเหมาปสมลลว้หรือยกั เม่ือผูต้รวจสอบภายในเสนอรายกานผลการปฏิบติักานต่อ          ผูบ้ริหาร
รปดบัสูกลลว้   ผูต้รวจสอบภายในตอ้กติดตามผลว่าผูบ้ริหารฯ ไดส้ั่กการหรือไม่ปรปการใด  ลลปหาก  สั่กการลลว้  
หน่วยรับตรวจด าเนินการตามออ้เสนอลนปออกผูต้รวจสอบภายในท่ีผูบ้ริหารสั่กการหรือไม่         เพื่อให้ลน่ใจว่า
ออ้บกพร่อกท่ีพบได้รับการลก้ไออย่ากเหมาปสม  หรือมีปัแหาลลปอุปสรรคอย่ากไร  ลลปรายกานผลการติดตามต่อ
ผูบ้ริหารต่อไป       ทั้กน้ี ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบลลว้มิได้สั่กการลกไ้อตามออ้เสนอลนป      ลสดกว่าผูบ้ริหารยอม
รับภารปความเส่ียกหากเกิดความเสียหายอ้ึนในอนาคต 
  แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรพิจารณาก าหนดวิธีการลลปเวลาท่ีเหมาปสมในการ      
ติดตามผล   พร้อมทั้กจดักบปรปมาณออกหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อใหก้ารติดตามผลท าไดอ้ยา่กมีปรปสิทธิภาพ 
  2.  ควรก าหนดตารากเวลาท่ีในใ้นการติดตามผลออกรายกานผลการปฏิบติักานในปีก่อนไวใ้น 
ลผนการตรวจสอบในปีปัจจุบนั การก าหนดตารากเวลาท่ีจปในใ้นการติดตามผล  ควรหารือกบัหวัหนา้หน่วยกาน    ท่ี
รับการตรวจสอบหรือผูท่ี้เก่ียวออ้ก   เพื่อความร่วมมือลลปอ านวยความสปดวกในการติดตามผล 
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  3.  ผูต้รวจสอบภายในท่ีไดรั้บมอบหมายให้ติดตามผล ตอ้กไม่มีส่วนเก่ียวออ้กในการรายกานผล
การปฏิบติักานนั้น ๆ เพื่อให้มีมุมมอกใหม่ ๆ ลลปสามารถปรปเมินการปรับปรุกลกไ้อว่าเหมาปสมสอดคลอ้กกบั
ออ้เทจ็จริกหรือไม ่
4.  ผูต้รวจสอบภายในควรติดตามความคืบหนา้ในการปรับปรุกลกไ้อจุดอ่อน     ลลปออ้บกพร่อก 
จากหน่วยกานเป็นรปยป ๆ หากมีปัแหาผูต้รวจสอบภายในควรเอ้าไปพิจารณาให้ค  าลนปน าเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้
  5. ผูต้รวจสอบภายในควรเอา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริหารรปดบัสูกออกหน่วยรับตรวจในการลนปน า
วธีิการลกไ้อปัแหา จุดอ่อน ลลปออ้บกพร่อกต่าก ๆ  ลลปก าหนดมาตรการป้อกกนัความผิดพลาดลลปออ้บกพร่อกท่ี
จปเกิดอ้ึนในอนาคต 
  6.  ควรมีการปรปเมินปรปสิทธิภาพการติดตามผล ลลปเวลาในการด าเนินกานออกฝ่ายบริหารหรือผูท่ี้
เก่ียวออ้กต่อการสั่กการหรือต่อการลกไ้อปรับปรุกออ้บกพร่อก  หรืออาจปรปเมินจากลผนกานหรือวิธีการ     ลกไ้อ
ปัแหาต่าก ๆ ในการปฏิบติักาน  
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น 

การประเมินผลระบบ 
การควบคุมภายใน 

การวางแผนตรวจสอบ 

การประเมินความเส่ียง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การจัดท ารายงานและ 
ติดตามผล 

การติดตามผลการแก้ไข 

ก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การวางแผนการตรวจสอบ 

- ลผนการตรวจสอบรปยปยาว 
- ลผนการตรวจสอบปรปจ าปี 

ระหว่างการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จส้ิน 
งานตรวจสอบ 

- การรวบรวมหลกัฐาน 
- การรวบรวมกรปดาษท าการ 
- การสรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

- การจดัท ารายกาน 
- รูปลบบรายกาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระดาษ 
ท าการ 



 

บทที ่3 
เทคนิคการตรวจสอบ(Audit Technique) 

  เทคนิคการตรวจสอบ  (Audit Technique)  หมายถึก  วิธีการตรวจสอบท่ีดีท่ีผูต้รวจสอบควร
น ามาใน้ในการรวบรวมออ้มูลหลกัฐานต่าก ๆ เพื่อให้ไดห้ลกัฐานท่ีดีลลปเสียค่าใน้จ่ายน้อยท่ีสุด      เป็นท่ียอมรับ
ออกผูป้ฏิบติักานยดยการตรวจสอบเป็นไปตามวตัถุปรปสกคขลลปลผนการตรวจสอบท่ีก าหนด  ดกันั้น ผูต้รวจสอบ
จปตอ้กมีความรู้ ความเอา้ใจในวธีิการตรวจสอบลบบต่าก ๆ ลลปเลือกในเ้ทคนิคการตรวจสอบใหเ้หมาปสมกบัเร่ือกท่ี
จปตรวจสอบในลต่ลปกรณี  เน่ือกจากเทคนิคการตรวจสอบลต่ลปเทคนิคมีความยากก่าย ต่ากกนั  ลลปให้ไดม้าซ่ึก
หลกัฐานความเน่ือถือไม่เท่ากนัเม่ือในก้บับุคคลหรือสถานการณขต่ากกนั นอกจากน้ี ลต่ลปเทคนิคการตรวจสอบก็มี
ออ้จ ากดัในการน าไปใน้  ท าให้ในบากคร้ักผูต้รวจสอบอาจใน้เทคนิคการ  ตรวจสอบหลายอย่ากมาปรปกอบกนั  
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึกหลกัฐานท่ีเพียกพอท่ีผูต้รวจสอบจปเสนอความเห็นลลปออ้เสนอลนปไวใ้นรายกานผลการปฏิบติักาน  
เทคนิคท่ีในใ้นการตรวจสอบยดยทัว่ไป  มีดกัน้ี 
  1. การสุ่มตัวอย่าง 
      เป็นการเลือกออ้มูลลต่เพียกบากส่วน  ซ่ึกสามารถใน้เป็นตวัลทนออกออ้มูลทั้กหมดเพื่อน ามา
ตรวจสอบ  การสุ่มตวัอยา่กตอ้กใหส้อดคลอ้กกบัวตัถุปรปสกคขออกการตรวจสอบ ยดยค านึกถึกวา่ออ้มูลทั้กหมดมียอกาส
ไดรั้บการเลือกเท่า ๆ กนั  ผลท่ีไดรั้บจึกจปลสดกสภาพท่ีเป็นจริกหรือใกลเ้คียกความจริกมากท่ีสุด  ซ่ึกในปัจจุบนันิยม
ในก้นัอยู ่4 วธีิ  คือ 
       1.1 วธีิ Random Sampling       เป็นการเลือกตวัอยา่กจ านวนหน่ึกจากออ้มูลทั้กหมด  ยดยให้ลต่
ลปหน่วยออกออ้มูลมียอกาสท่ีจปไดรั้บเลือกเท่าเทียมกนัลลปเป็นไปอยา่กยติุธรรม เน่น การจบัสลาก เป็นตน้ 
        1.2 วิธี  Systematic Sampling   เป็นการเลือกตวัอย่ากยดยการก าหนดรปยปหรือน่วกตอนออก
ตวัอยา่กท่ีจปเลือกดว้ยวิธีลบ่กไวเ้ท่า ๆ กนั  เน่น  เลือกตวัอยา่กใบส าคแั  1 ฉบบั  จากใบส าคแัทุก ๆ      15  ฉบบั  
เป็นตน้  ความห่ากออกรปยปหรือน่วกตอนอ้ึนอยูก่บัจ  านวนออ้มูลลลปจ านวนตวัอยา่กท่ีตอ้กการ 
              ออ้มูลท่ีน ามาเลือกตวัอยา่กดว้ยวิธีน้ีตอ้กมีคุณสมบติัเหมือนกนั            ลลปมีการ         จดั
เรียกล าดบัออกออ้มูลอย่ากถูกตอ้กลลปครบถว้น  ผูต้รวจสอบตอ้กรปวกัในการก าหนดรปยปออกตวัอย่าก  ว่าตอ้กไม่
เป็นผลใหอ้อ้มูลทั้กหมดถูกเลือกหรือมิไดรั้บการเลือกเลยดว้ย 
          1.3 วธีิการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม 
             1.3.1 Stratified Sampling  เป็นการเลือกตวัอยา่กออกออ้มูลท่ีมีลกัษณปลตกต่ากกนั ยดยมี
วธีิด าเนินการเป็น 2 อั้นตอน คือ 
          1) ลบ่กออ้มูลออกเป็นกลุ่มยดยการรวบรวมออ้มูลท่ีมีลกัษณปเหมือนกนัไว ้
ในกลุ่มเดียวกนั 
          2) สุ่มเลือกตวัอย่ากจากลต่ลปกลุ่มเหล่านั้นอีกคร้ักหน่ึก   ยดยวิธีการสุ่มตวัอย่ากอาจ
ลตกต่ากกนัไปในลต่ลปกลุ่ม  เพื่อใหไ้ดต้วัอยา่กท่ีดี  มีความถูกตอ้กลลปเน่ือถือได ้
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        วิธีน้ีเหมาปส าหรับการตรวจสอบพสัดุ ครุภณัฑข ท่ีมีปริมาณมาก ลลปสถานท่ีเก็บมีหลายลห่ก  
ซ่ึกท าใหอ้อ้มูลมียอกาสไดรั้บการสุ่มตรวจสอบเท่าเทียมกนั 
           1.3.2 Cluster Sampling  เป็นการเลือกตวัอย่ากออกออ้มูลท่ีมีคุณลกัษณปคลา้ยคลึกกนั ยดยมี
วธีิด าเนินการเป็น  2  อั้นตอน  คือ 
          1) ลบ่กออ้มูลออกเป็นกลุ่มยดยก าหนดจ านวนเท่ากนั      ซ่ึกถือต าลหน่กท่ีตั้กหรือการ
เก็บรวบรวมรายการเป็นเกณฑข  ส าหรับการก าหนดจ านวนกลุ่มลลปจ านวนรายการในลต่ลปกลุ่ม  อ้ึนอยูก่บัลกัษณป
ลลปปริมาณออกออ้มูลท่ีมีอยูท่ ั้กหมด 
            2) สุ่มเลือกกลุ่มต่าก ๆ    ท่ีลบ่กไวม้าเป็นตวัอยา่ก     กล่าวคือ    เลือกทั้กกลุ่ม  มาเป็น
ตวัอยา่กในการสุ่มเลือกตวัอยา่กน้ี  ซ่ึกจปเป็นจ านวนมากนอ้ยเพียกใดอ้ึนอยูก่บัลกัษณปลลปอนาดออกออ้มูล 
       1.4 วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกออ้มูลท่ีอ้ึนอยูก่บัการตดัสินใจออกผู ้
ตรวจสอบว่าจปพิจารณาเลือกสุ่มตวัอย่ากใดบา้ก  ยดยตวัอย่ากท่ีสุ่มเลือกนั้นควรเป็นส่ิกออกท่ีมี             คุณลกัษณป
พิเศษซ่ึกเคล่ือนยา้ยหรือหยบิฉวยได ้ ลลปอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตไดด้ว้ย 
   
  2. การตรวจนับ 
      เป็นการพิสูจนขจ  านวนลลปสภาพออกส่ิกท่ีตรวจนบัวา่มีอยูค่รบถว้นตามท่ีบนัทึกไวห้รือไม่   
สภาพออกส่ิกออกนั้นเป็นอยา่กไร  อยูใ่นสภาพน ารุดเสียหายหรือไม่  มีการเก็บรักษาอยา่กไร  ยดยปกติ     การตรวจ
นบัน้ีจปในก้ารตรวจสอบเกินสด  วสัดุ  ครุภณัฑข  ลลปยานพาหนป  เป็นตน้ 
      ข้อจ ากดั 
      1. สินทรัพยขท่ีตรวจนับจปตอ้กมีรูปร่าก            หรือมีหลักฐานท่ีสามารถลสดกสภาพออก    
สินทรัพยขนั้น  เน่น  เน็ค  พนัธบตัรรัฐบาล  ตัว๋สัแแาในเ้กิน  เป็นตน้ 
      2. การตรวจนบัมิใน่เป็นเคร่ือกพิสูจนขกรรมสิทธ์ิออกสินทรัพยขเสมอไป 
  3. การยนืยนัยอด 
      เป็นการออให้บุคคลท่ีไม่ใน้ผูรั้บตรวจซ่ึกทราบเร่ือกเก่ียวกบัหลกัฐานต่าก ๆ ให้การยืนยนัเป็น
ลายลกัษณขอกัษรมายกัผูต้รวจสอบยดยตรก  การยนืยนัน้ีเม่ือปฏิบติัอยา่กถูกตอ้กจปถือเป็นหลกัฐานท่ี   เน่ือถือไดม้าก
ท่ีสุด  เน่ือกจากบุคคลดกักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้กปิดบกัออ้เท็จจริก  เทคนิคน้ีส่วนใหแ่ในก้บัการยืนยนัยอดเกินฝากธนาคาร  
หรือสินทรัพยขซ่ึกอยูใ่นความครอบครอกออกบุคคลอ่ืน  
      ข้อจ ากัด    อาจไม่ไดรั้บความร่วมมือตอบยืนยนัมาให้ผูต้รวจสอบทราบ  หรือมีออ้อดัออ้กอ่ืน ๆ ท่ี
ท าให้ค  าตอบท่ีไดรั้บมีจ านวนน้อยเกินสมควร  เน่น  หนกัสือยืนยนัยอดไม่ถึกมือผูรั้บ  เป็นตน้         ซ่ึกท าให้การ
ตรวจสอบเร่ือกนั้นไม่ไดรั้บหลกัฐานอยา่กเพียกพอ 
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  4. การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 
      เป็นการตรวจสอบเอกสาร  หลกัฐานปรปกอบการลกบแันี    ซ่ึกเอกสารเหล่าน้ีพิสูจนขความถูกตอ้ก
ออกรายการท่ีลกไวใ้นสมุดบแันีได ้  วิธีการตรวจน้ีเรียกวา่  “Vouching”   ทั้กน้ี  ผูต้รวจสอบควรตรวจสอบเอกสาร
ยดยรปมดัรปวกัวา่ 
      - เป็นเอกสารจริก  ไม่ในเ้อกสารปลอมหรือผา่นการลกไ้อ 
      - มีการบนัทึกรายการยดยถูกตอ้ก  ครบถว้น 
      - มีการอนุมติัรายการตามรปเบียบออกทากรานการ 
      ข้อจ ากดั 
      1. เอกสารอาจมีการปลอมลปลกลกไ้อหรือจดัท าใหม่  ยดยเฉพาปอย่ากยิ่กในกรณีท่ีรปบบการ
ควบคุมภายในไม่รัดกุมหรืออาดการลบ่กลยกหนา้ท่ีอยา่กเหมาปสม 
      2. การตรวจเอกสารบากคร้ัก  อาจไม่ลสดกถึกสภาพท่ีมีอยูจ่ริก    เน่น     การตรวจสอบทปเบียน
รถยนตขท่ีไม่สามารถพิสูจนขวา่มีตวัรถยนตขอยูจ่ริก  เป็นตน้ 
  5. การค านวณ 
      เป็นการพิสูจนขความถูกตอ้กออกตวัเลอ   ซ่ึกถือเป็นหลกัฐานท่ีเน่ือถือไดม้าก  ผูต้รวจสอบควรท า
การทดสอบตวัเลอทุกคร้ัก  เพื่อใหล้น่ใจวา่ยอดท่ีลสดกเป็นยอดท่ีถูกตอ้ก  กรณีท่ีมีการบวกเลอยดยมีกรปดาษบวกเลอ
ดว้ยเคร่ือกคิดไว ้ผูต้รวจสอบควรทดสอบตวัเลออีกคร้ัก เน่ือกจากผูรู้้จกัในเ้คร่ือกบวกเลออาจในเ้ทคนิคพลิกลพลก  ท า
ใหย้อดรวมท่ีลสดกไวใ้นกรปดาษบวกเลอลสดกยอดท่ีผดิไปจากความเป็นจริก 
      ข้อจ ากัด   พิสูจนขไดเ้พียกความถูกตอ้กออกผลลพัธข  ลต่ไม่ไดพ้ิสูจนขลหล่กท่ีมาออกตวัเลอท่ีน ามา
ค านวณ 
  6. การตรวจสอบการผ่านรายการ 
    เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้กลลปครบถว้นออกการผา่นรายการจากสมุดบนัทึกรายการอั้นตน้
ไปยกัสมุดบนัทึกรายการอั้นปลาย วธีิการตรวจน้ีเรียกวา่  “Posting” ซ่ึกเป็นวธีิการตรวจท่ีส าคแัมากอีกวธีิหน่ึก 
      ข้อจ ากัด  เน่นเดียวกบัการค านวณ  คือ เป็นการพิสูจนขความถูกตอ้กออกการคดัลอกออ้มูลจาก
สมุดบนัทึกรายการอั้นตน้ไปยกัสมุดบนัทึกรายการอั้นปลาย  ลต่ไม่ไดพ้ิสูจนขความสมบูรณขออกรายการลต่อย่ากใด  
เน่น  ไม่ไดพ้ิสูจนขความถูกตอ้กออกการบนัทึกบแันีตามเอกสารหลกัฐาน  เป็นตน้ 
  7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
     เป็นการตรวจสอบวา่ยอดคกเหลือลลปรายการในบแันียอ่ยลลปทปเบียนสัมพนัธขกบับแันีคุมหรือไม่  
   ข้อจ ากดั      พิสูจนขไดเ้พียกความถูกตอ้กออกยอดคกเหลือในบแันียอ่ยหรือทปเบียนกบับแันีคุม  ลต่
ควรในร่้วมกบัเทคนิคการตรวจสอบความถูกตอ้กออกบแันีวิธีอ่ืน ๆ ดว้ย  เน่น เทคนิคการตรวจสอบการ ผา่นรายการ  
เทคนิคการค านวณ  เป็นตน้ 
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    8. การตรวจหารายการผดิปกติ 
        เป็นการตรวจรายการในสมุดบแันีต่าก ๆ      หรือลหล่กออ้มูลอ่ืน ๆ วา่มีรายการผิดปกติหรือไม่  
ซ่ึกอาจท าให้พบออ้ผิดพลาดท่ีส าคแัได ้    ทั้กน้ี ตอ้กอาศยัความรู้  ความน านาแลลปปรปสบการณขออกผูต้รวจสอบ
เป็นส าคแั 
        ข้อจ ากดั     รายการผดิปกติมิใน่หลกัฐาน      ลต่เป็นเคร่ือกน้ีใหท้ราบถึกความจ าเป็นท่ี    จปตอ้ก
หาหลกัฐานดว้ยเทคนิคอ่ืนปรปกอบ 
    9. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ของข้อมูล 
        เป็นการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวออ้กสัมพนัธขกนั       เน่ือกจากออ้มูลออกรายการหน่ึก ๆ อาจมี
ความสัมพนัธขกบัรายการอ่ืน ๆ ได ้ รายการท่ีเก่ียวออ้กสัมพนัธขกนัปรากฏอยูอ่ยา่กถูกตอ้กยอ่มลสดกความถูกตอ้กออก
บแันีไดร้ปดบัหน่ึก  ฉปนั้น ผูต้รวจสอบจึกควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพนัธขกนัควบคู่กนัไป 
  10. การวเิคราะห์เปรียบเทยีบ 
        เป็นการศึกษาลลปเปรียบเทียบความสัมพนัธขลลปความเปล่ียนลปลกออกออ้มูลต่าก ๆ  วา่เป็น 
ไปตามท่ีคาดหมาย  หรือเป็นไปตามควรหรือไม่  อนัจปน่วยให้เห็นวา่ตอ้กในว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนเพิ่มเติมหรืออาจ
ลดออบเอตการตรวจสอบลกได ้
        การวเิคราปหขเปรียบเทียบมีวธีิการดกัน้ี 
        1. เปรียบเทียบออ้มูลออกกวดปีปัจจุบนักบักวดปีก่อน 
        2. เปรียบเทียบออ้มูลออกกวดปีปัจจุบนักบัปรปมาณการ 
               หากผลออกการวเิคราปหขเปรียบเทียบพบวา่มีความลตกต่ากท่ีเป็นสารปส าคแัต่อการ 
ตรวจสอบ  ผูต้รวจสอบจปตอ้กสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ   ลลปในเ้ทคนิคการตรวจสอบอ่ืนเพิ่มเติม 
  11. การสอบถาม 
        เป็นการสอบถามผูท่ี้เก่ียวออ้ก        เพื่อใหไ้ดอ้อ้เทจ็จริกต่าก ๆ   การสอบถามอาจท าได ้ ทั้กเป็น
ลายลกัษณขอกัษรหรือดว้ยวาจา 
        การสอบถามเป็นลายลกัษณขอกัษร    อาจใน้ลบบสอบถาม  ลลปก าหนดค าถามเพื่อให้ได้
ค  าตอบวา่  “ใน่”  หรือ  “ไม่ใน่”  หรืออาจเป็นค าถามท่ีกรปตุ้นให้ผูต้อบใน้ความคิดออกตนเอกก็ไดอ้ึ้นอยูว่่า   ผู ้
ตรวจสอบตอ้กการค าตอบในลกัษณปใด  ทั้กน้ี ค  าถามท่ีในค้วรมีลกัษณปต่อเน่ือกกนั 
        การสอบถามดว้ยวาจา     ตอ้กอาศยัศิลปปอยา่กมากในการท่ีจปสอบถามให้ไดอ้อ้เท็จจริก ยดยไม่
ท าให้ผูรั้บตรวจอารมณขเสีย  หรือมีปฏิกิริยาต่อตา้น  หรือปิดบกัออ้เท็จจริกบากปรปการ  ลลปถา้          ผูต้รวจสอบ
สามารถเอา้ใจทศันคติหรือพฤติกรรมท่ีผูรั้บตรวจมีต่อตน ลลปสามารถเปล่ียนลปลกท่าทีออก     ผูรั้บตรวจท่ีมีต่อตน
ใหเ้ป็นไปในทากท่ีดีไดก้็ยอ่มท าใหไ้ดท้ราบออ้มูลหรือออ้เทจ็จริกต่าก ๆ ตามท่ีตอ้กการไดอ้ยา่กถูกตอ้ก 
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        ข้อจ ากัด   ค าตอบท่ีไดเ้ป็นเพียกหลกัฐานปรปกอบการตรวจสอบเท่านั้น จปตอ้กมีการพิสูจนข
ดว้ยเทคนิคการตรวจสอบอ่ืน ๆ  เพื่อใหไ้ดอ้อ้เทจ็จริกจนเป็นท่ีพอใจ 
  12. สังเกตการณ์ 
      เป็นการสักเกตให้เห็นด้วยตาในส่ิกท่ีต้อกการทราบอย่ากรปมัดรปวกั      ยดยใน้ความรู้
ความสามารถท่ีมีอยู ่ รวมถึกการในว้จิารณแาณพิจารณาส่ิกท่ีไดเ้ห็น  ลลว้บนัทึกเหตุการณขต่าก ๆ ไว ้
        ดกันั้น   ผูต้รวจสอบท่ีมีปรปสบการณขท่ีกวา้กอวากยอ่มไดป้รปยยนนขจากการสักเกตการณขไดอ้ยา่ก
มากลลปลึกซ้ึกกว่าผูท่ี้ปรปสบการณขน้อย   ผลท่ีไดจ้ากการสักเกตการณขเป็นเพียกออ้มูลท่ีผูต้รวจสอบไดป้รปสบมา
จากการปฏิบติักานจริกในน่วกรปยปเวลาท่ีท าการสักเกตการณขเท่านั้น ถา้จปให้ความเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบนั้น
เป็นส่วนรวม  ผูต้รวจสอบจปตอ้กหาเอกสารหลกัฐานมายืนยนั  เพื่อให้หน่วยรับตรวจยอมรับออ้สักเกตลลปยินยอมท่ี
จปลกไ้อตามออ้สักเกตออกผูต้รวจสอบ 
  13. การตรวจทาน  (Verification) 
       เป็นการยนืยนัความจริก  ความถูกตอ้ก  ความลม่นย  า  ความสมเหตุสมผล    หรือความน่าเน่ือถือ
ออกส่ิกใดส่ิกหน่ึก  ยดยการหาหลกัฐานยืนยนักบัออ้เท็จจริกท่ีปรากฏอยู่  เน่น  ออ้เท็จจริกปรากฏว่าไดจ่้ายเกินให้
เจา้หน้ีลลว้ 500,000 บาท หลกัฐานท่ีจปน ามาตรวจทาน  คือ  ตน้อั้วเน็ค  ท่ีรปบุเลอท่ีเน็ค  วนัท่ี  น่ือเจา้หน้ี  รายการท่ี
จ่าย จ านวนเกิน  ลลปการลกนามออกผูถื้ออ านาจสั่กจ่าย  ตลอดจนใบเสร็จรับเกินท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี  ซ่ึกควรมี
รายลปเอียดเน่นเดียวกบัตน้อั้วเน็ค  เป็นตน้ 
  14. การสืบสวน 
        เป็นเทคนิคท่ีผูต้รวจจปในใ้นกรณีท่ีไม่สามารถคน้พบออ้เท็จจริก      ซ่ึกคาดวา่มีอยูห่รือควรจป
เป็น ดกันั้น ผูต้รวจสอบจปตอ้กคน้หาออ้เท็จจริกยดยเร่ิมจากผลไปหาเหตุทีลปอั้นตอน  ลต่ในบากกรณีผูต้รวจสอบ
ไม่สามารถหาหลกัฐานมายนืยนัอั้นตอนต่าก ๆ ไดทุ้กอั้นตอน ก็ยกัอนุมานหรือใหค้วามเห็น  เพิ่มเติมลกไปในส่วนท่ี
อาดหายไป 
  15. การประเมินผล 
        เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลกัเกณฑขท่ีก าหนดไวก้บัผลการปฏิบติักานจริกวา่เกิด 
ผลต่ากหรือไม่  ถา้เกิดผลต่ากผูต้รวจสอบตอ้กพิจารณาวา่เกิดอ้ึนจากวิธีปฏิบติัไม่รัดกุมหรือไม่ดีพอ หรือวา่เน่ือกจาก
สาเหตุอ่ืน    เม่ือทราบสาเหตุท่ีลทจ้ริกลลว้   ผูต้รวจสอบตอ้กวิเคราปหขต่อไปอีกวา่เกิดจากสาเหตุ สุดวิสัย  ซ่ึกอยู่
นอกเหนือการควบคุมออกวแิญูนนหรือไม่  หากมิใน่  ควรเสนอออ้คิดเห็นเพื่อการปรับปรุกลกไ้อต่อไป 
       ผูต้รวจสอบต้อกใน้วิจารณแาณตัดสินว่าอ้อมูลท่ีน ามาเปรียบเทียบลลปผ่านการปรปเมินผล   
มาลลว้นั้นเพียกพอหรือไม่  ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการทดสอบเพียกใดเพื่อใหส้ามารถน ามาวิเคราปหขปรปเมินผลได ้ 
ทั้กน้ี  ผูต้รวจสอบตอ้กปรปเมินถึกค่าความเส่ียกท่ีเกิดอ้ึนจากการเพิ่มหรือลดปริมาณ           การทดสอบรายการ
ดกักล่าวเม่ือเทียบกบัผลท่ีไดรั้บกบัค่าในจ่้ายท่ีปรปหยดัได ้
 



บทที ่4    
บทสรุป 

 
  ลนวปฏิบติัการตรวจสอบภายในตามท่ีไดน้ าเสนอน้ี  มีเป้าหมายส าคแัเพื่อให้ ผูต้รวจสอบภายในหรือผู ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน   มีความเอา้ใจในหลกัการตรวจสอบลลปลนวทากในการ
ปฏิบติักานตรวจสอบ  เพื่อใหก้ารปฏิบติักานเป็นไปตามหลกัการดว้ยความมัน่ใจอยา่กมี     คุณภาพ  ผลกานท่ีไดเ้ป็น
ท่ียอมรับออกบุคคลท่ีเก่ียวออ้ก น่วยเพิ่มมูลค่า  (Value  Added) ลก่อกคขกร  ผูบ้ริหารในเ้ป็นออ้มูลในการบริหารกาน
ก่อให้เกิดกรปบวนการบริหารจดัการท่ีดี  ผลออกการด าเนินกานออกอกคขกรบรรลุตามวตัถุปรปสกคขลลปเป้าหมายท่ี
ก าหนดอยา่กมีปรปสิทธิภาพ  ปรปสิทธิผล  มีการในท้รัพยากรอยา่กปรปหยดัลลปคุม้ค่า 
  กรปบวนการปฏิบติักานตรวจสอบภายในปรปกอบดว้ยอั้นตอนหลายอั้นตอน  ซ่ึกในลต่ลปอั้นตอน
ผูต้รวจสอบภายในจ าเป็นตอ้กเลือกใน้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาปสม  อนัจปท าให้การตรวจสอบเป็นไปตาม
วตัถุปรปสกคข  ลลปลผนการตรวจสอบท่ีก าหนด  รวมทั้กได้หลักฐานเพียกพอท่ีจปสนับสนุน      อ้อสรุปหรือ
ออ้คิดเห็นเก่ียวกบัออ้ตรวจพบ  (Audit  Findings) ออกตน   การเร่ิมตน้กรปบวนการตรวจสอบตั้กลต่อั้นตอนออก
การวากลผน ซ่ึกนบัว่ามีความส าคแัอย่ากมาก  ยดยผูต้รวจสอบภายในตอ้กใน้ออ้มูลจากเทคนิคการปรปเมินความ
เส่ียก เป็นลนวทากในการวากลผนลลปก าหนดกิจกรรมท่ีจปตรวจสอบ ซ่ึกจปน่วยใหก้ารจดัสรรทรัพยากรออกหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่กเหมาปสมลลปมีปรปสิทธิผลยิ่กอ้ึน  ส่วนใน  อั้นตอนออกการปฏิบติักานตรวจสอบ  ผู ้
ตรวจสอบภายในจ าเป็นตอ้กมีความรู้ความเอา้ใจในวิธีการตรวจสอบลบบต่าก ๆ เป็นอย่ากดีลลปอยา่กมีเทคนิค ไดล้ก่ 
เทคนิคส าคแัในการปฏิบติักานตรวจสอบ  เน่น  การสุ่มตวัอยา่ก  การสอบถาม  การสักเกตการณข  การตรวจนบัออก
จริก      การตรวจสอบเอกสารใบส าคแั  ลลปการค านวณ  เป็นตน้  ส่วนเทคนิคส าคแัท่ีใน้ในการสรุปผลการ
ตรวจสอบ  เน่น  การวิเคราปหขเปรียบเทียบ   การรายกานผลการปฏิบติักานมีทั้กการรายกานยดยวาจาลลปเป็นลาย
ลกัษณขอกัษร เทคนิคการน าเสนอ เทคนิคการเอียนรายกาน  เป็นตน้  ส าหรับอั้นตอนออกการติดตามผลควรไดมี้การ
รับฟักความคิดเห็น  การร่วมกนัลกไ้อปัแหาอยา่กเป็นทีม เพื่อใหก้ารลกไ้อปัแหาตรกปรปเด็นลลปปฏิบติัได ้  
  ปัจจยัความส าเร็จลลปปรปสิทธิผลออกกานตรวจสอบภายใน  ส่วนใหแ่วดัจากความยอมรับ
ออ้เสนอลนปในรายกานผลการปฏิบติักาน  ลต่ความส าเร็จจปเกิดอ้ึนได ้ตอ้กอาศยัเทคนิคการตรวจสอบ ปรปกอบกบั
ทกัษปออกผูต้รวจสอบภายใน ยดยเฉพาปการสร้ากมนุษยสัมพนัธข  การส่ือสารใหเ้กิดความเอา้ใจลลปการยอมรับจาก
ผูบ้ริหารลลปหน่วยรับตรวจออกอกคขกร    การรวบรวมหลกัฐานออ้มูล  ออ้เทจ็จริกอ่ืน ๆ  ท่ีผูต้รวจสอบภายในตอ้ก
ปรับในใ้หเ้หมาปสมกบับุคคลลลปสถานการณขอนัจปก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มลก่อกคขกร อยา่กลทจ้ริก     
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 

การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
1. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. ขั้นตอนการจัดท ารายงานและติดตามผล 

นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการปฏิบัติงานย่อยลงไป พอสรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ดังนี้ 

1. การวางแผนการตรวจสอบ  มีข้ันตอนย่อยคือ  
1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องการ  
      ท าการตรวจสอบในรายละเอียด 
1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในของทุกกลุ่มใน    
      สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.3 ประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานในทุกกลุ่มของ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.4 จัดท าแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ มี 2 ลักษณะ คือ 
 1.4.1 แผนการตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี 
 1.4.2 แผนการตรวจสอบประจ าปีต้องจัดท าให้ 
                   สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว 
1.5 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจัดท า  
      แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องของกิจกรรมงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี 
     แต่มีความยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ  ตามระยะเวลาที่แผนก าหนด โดยมีขั้นตอนย่อย คือ 
2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการซักซ้อมทีมงาน แจ้งหน่วยรับ 
      ตรวจทราบก าหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงค์และขอบเขตหรือประสารข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
2.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจท าการตรวจสอบโดยเลือกวิธีการ 
    ตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมโดยรวบรวมข้อมูลไว้ในกระดาษท าการ และปิดการตรวจ 
    โดยการแจ้งสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็นสาระส าคัญให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือ 
    ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไขหรือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน  
2.3 เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เป็นรวบรวมหลักฐานกระดาษท าการและสรุปผลการตรวจสอบ 

3.การจัดท ารายงานและติดตามผล   
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบและพิจารณา       
      สั่งการ ซึ่งรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน เป็นเรื่องที่มีสาระส าคัญ ข้อตรวจพบเป็น 
      เรื่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ให้จัดท า 
      รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีแจ้งให้ สพฐ.  ทราบ ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี 
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3.2 การติดตามผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผล 
     ว่า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้สั่งการไว้อย่างไรและหน่วยรับตรวจด าเนินการตาม 
      ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่  การติดตามผลเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบ 
      ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้และรายงานผลการติดตามให้ 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบผลหรือพิจารณาสั่งการเพ่ิมเติม 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

 กระดาษท าการต่างๆ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

       1.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ:กรมบัญชีกลาง 
       2.คู่มือการตรวจสอบภายใน สพป./สพม. : หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.ปีงบประมาณ 2551 
       3.คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ สพป./สพม.:หน่วยสอบภายใน สพฐ. ปีงบประมาณ2549    
       4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ.ศ.2551  : กระทรวงการคลัง 
       5.หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : กรมบัญชีกลาง  
 
ผู้รับผิดชอบ   นางกนกเรขา   บุณยรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
                  สพป.เชียงใหม่  เขต  1  โทร 05311 2333 ต่อ 282  มือถือ 0831524874 
                   Kanokrekha2514@hotmail.com 
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การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 

 

การตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน   เป็นการตรวจสอบตามนโยบายของสพฐ.                        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีอาหารกลางวันรับประทานที่ดีมีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสมส าหรับนักเรียนทุกคน  

โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. วางแผนการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  โดยศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน  ในด้านต่อไปนี้ 

- รูปแบบการด าเนินการโครงการ 
- ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
- ด้านผลการด าเนินงานของโครงการ 

2. ก าหนดเป้าหมายหน่วยรับตรวจที่จะเข้าด าเนินการตรวจสอบ   โดยพิจารณาจากข้อมูลทางด้านจ านวนครูและ
บุคลากร  จ านวนนักเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียน สภาพแวดล้อมและชุมชม รวมไปถึงประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจเพื่อน ามาจัดเรียงความส าคัญตามล าดับความเสี่ยง 

3. ด าเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละด้านที่ก าหนด คือ 

3.1 รปูแบบการด าเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน 3 วิธี คือ  
        1)   การจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน   โรงเรียนต้องด าเนินการสรรหาผู้รับจ้าง
มาประกอบ 

       2)  การจัดซื้ออาหารสดอาหารแห้ง แล้วประกอบเองโดยครูและนักเรียนหรือจ้างเหมาแม่ครัวมา
ประกอบอาหาร 

       3)  การจ่ายเงินสดให้นักเรียนในรูปแบบของคูปอง 

3.2 ด้านผลการด าเนินงานของโครงการอาหารกลางวัน  ดังนี้ 

        1) อาหารที่จัดให้นักเรียนมีคุณภาพ  ปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการบริโภคของนักเรียน
หรือไม่  นักเรียนได้รับประทานทั่วถึงครบถ้วนทุกคนหรือไม่ 

        2) นักเรียนได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ ในอาหารที่จัดท าแต่ละประเภทมากน้อยเพียงใด มีสุขนิสัยและ
มารยาทในการรับประทานอย่างไร นักเรียนมีภาวะ ทุพโภชนาการและขาดแคลนที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกายหรือไม่ 

       3) สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหารรวมไปถึงวัสดุ
อุปกรณ์ที่นักเรียนใช้รับประทานอาหาร มีการความสะอาดถูกสุขอนามัย 
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3.3 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

       1)  การบริหารงบประมาณของโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด และยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายของโครงการ 

        2)  มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ ใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร และมีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินหรือไม่อย่างไร 

4. รายงานผลการตรวจสอบ จัดท ารายงานตามแต่ละรูปแบบของการด าเนินการที่โรงเรียนจัดหาอาหาร โดยมีเครื่องมือ
ในการตรวจสอบ คือบันทึกผลการตรวจสอบเป็นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ แล้วแจกแจงจัดเป็นหมวดหมู่  ตามประเภทของ
การจัดหาอาหาร  ค านวณค่าความถี่เป็นร้อยละ สรุปรายงานแล้วน าเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบพร้อมทั้งส่งรายงาน
กลับไปยังหน่วยรับตรวจและส่งรายงานให้ สพฐ. ภายในวันที่ 30 กันยายน  

กระบวนการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน 

 

           วางแผนการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 

 

      ก าหนดเป้าหมายหน่วยรับตรวจ 

 

           ด าเนินการตรวจสอบ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

เสนอผู้อ านวยการ สพป. 

 

                                            แจ้งหน่วยรับตรวจ         

 

      ติดตามผลการแก้ไข 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

     กระดาษท าการต่างๆ 

 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

   1. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน    กรมบัญชีกลาง 
   2. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการด าเนินงาน กรมบัญชีกลาง    
พ.ศ. 2548 
   3. หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2551 
   4. คู่มือการด าเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 

 

ผู้รับผิดชอบ  นางกนกเรขา   บุณยรัตน์    ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
         สพป.เชียงใหม่  เขต  1    โทร 05311 2333 ต่อ 282    มือถือ  0831524874 

       Kanokrekha2514@hotmail.com 
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การตรวจสอบ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

เป็นการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าโรงเรียนมีการใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สพฐ.
และระเบียบก าหนดหรือไม่อย่างไร มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทั่วถึงหรือไม่   

โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. วางแผนการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลจากสพป.เชียงใหม่ เขต 1 เกี่ยวกับการด าเนินงานของสพป.เชียงใหม่เขต 1 ว่าโรงเรียนได้รับ
งบประมาณเท่าใด   สอดคล้องกับจ านวนนักเรียนหรือไม่   มีการโอนเงินให้สามารถด าเนินการได้ทันหรือไม่อย่างไร 

2. วางแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ   โดยก าหนดขอบเขตปฏิบัติงาน   โดยระบุหน่วยรับตรวจ                          
กิจกรรมที่ตรวจ ประเด็นที่ตรวจ ความถี่ในการตรวจ   จ านวนคน วันที่จะใช้ในการตรวจสอบ   และระยะเวลาการ
ตรวจสอบ จัดท ากระดาษท าการเพื่อใช้เก็บข้อมูล   

3.แจ้งหน่วยรับตรวจพร้อมปฏิทินก าหนดการตรวจ 
 
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบว่างบประมาณท่ีได้รับมีการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียนสนก.ว่าด้วยการพัสดุ                    
พ.ศ.2535   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่   หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้สอบทานการด าเนินการว่า
เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่  

2.  ตรวจสอบว่ามีการควบคุมและใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่ามีการควบคุม   ดูแล   และจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินหรือไม่อย่างไร   โดยดูจาก

ลายมือชื่อเด็กนักเรียนและใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบโดยวิธีการจากเสื้อผ้า หนังสือและอุปกรณ์การเรียน 
  4. นอกจากนี้ต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการหรือไม่   จะได้หา
แนวทางแก้ไขเพ่ือท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีโครงการก าหนด 
 
3. รายงานผลการตรวจสอบ 

1. สรุปผลการตรวจสอบทุกโรงเรียนให้ครบถ้วนทุกประเด็นที่ตรวจสอบ 
2. รายงานผลการตรวจสอบเสนอผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
3. จัดส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน  
4. การติดตามผลการตรวจสอบ 

กรณีท่ีโรงเรียนมีการด าเนินการตามระเบียบพัสดุที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้โรงเรียนด าเนินการแก้ไขและแจ้ง
หน่วยตรวจสอบภายในทราบ  เพ่ือเสนอผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาสั่งการต่อไป 
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กระบวนการตรวจสอบ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

           วางแผนการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 

 

      ก าหนดเป้าหมายหน่วยรับตรวจ 

 

           ด าเนินการตรวจสอบ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

เสนอผู้อ านวยการ สพป. 

 

                                            แจ้งหน่วยรับตรวจ         

 

      ติดตามผลการแก้ไข 
 

 

 

 

 

 

 

 



-45- 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

กระดาษท าการต่างๆ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

          1.   หนังสือแนวปฏบิัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง 
2. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการด าเนินงาน  กรมบัญชีกลาง                  

พ.ศ. 2548 
3. หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   หน่วยตรวจสอบภายใน  
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2551 

           4.  แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานตามที่   สพฐ.ก าหนด 
 
ผู้รับผิดชอบ   นางกนกเรขา    บุณยรัตน์    ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
                  สพป.เชียงใหม่  เขต  1    โทร 05311 2333 ต่อ 282    มือถือ  0831524874 
                  Kanokrekha2514@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Kanokrekha2514@hotmail.com
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การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

      1) ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ  กฎหมาย ทางการเงินการบญัชี  และขอ้มูลทั่วไปของกิจกรรม     ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี   
(Audit  Plan)  เพื่อน ามาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น น ามาก าหนดวตัถุประสงค์
การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ   
      2) ก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจ พร้อมท้ังจัดท าแนวทางการตรวจสอบ (Audit  
Program)  ระบบการเงินการบัญชี และสอบทานการควบคุมภายใน 

      3) จัดท าเครื่องมือ  กระดาษท าการตรวจสอบ เพื่อเก็บข้อมลู ได้แก่  แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการ
บัญชี และกระดาษท าการหมายเลข 2-1  ถึงหมายเลข 2-11  เป็นต้น 

      4) ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ  
(Audit  Program)  โดยสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดังนี้ 
  - ระบบการเงิน เช่น การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน   การรับและน าส่งเงินให้เป็นไป 
ตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
  - ระบบบัญชี  เช่น การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  - การสอบทานการควบคมุภายใน เช่น การสอบทานระบบงานการเงิน  การบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายใน   
ที่เพียงพอเหมาะสมและลดความเสี่ยง 

      5) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ 

      6) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ (Audit  Report)  พร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       

   7) แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลา 

      8) ติดตามผลการแกไ้ขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  (Audit  Follow up)  และวิเคราะหส์รุปผลการแก้ไขว่าเป็นไป  ตาม
ข้อเสนอแนะเพียงใด 

      9) รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้ทราบผลการแกไ้ข หรอืพิจารณา   สั่งการเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณ ี

     10) ผลการแกไ้ขท่ีเห็นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
1) กระดาษท าการ ตรวจสอบประเภทต่าง ๆ 
2) แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบญัชี 
3) แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบญัชีของสถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1) ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
2) ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง การรบัเงิน  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง  

พ.ศ.2562 
3) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
4) คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา  ด้านการเงินการบญัชีของสถานศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

พ.ศ. 2548   และ พ.ศ. 2560   ตามล าดับ 
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กระบวนการ งานตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ   จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดท าแนวทางการตรวจสอบ 

จัดท าเครื่องมือกระดาษท าการ 

ด าเนินการตรวจสอบ 

วิเคราะหส์รปุผลการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอ ผอ. สพป. 

จัดท ารายงาน เสนอ ผอ.สพป. 
 

    
 
 
ผู้รับผิดชอบ   นางคลอใจ   อินทร์วงศ์   ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                  สพป.เชียงใหม่  เขต  1  โทรศัพท์  053 112333  ต่อ  282 
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การตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) วางแผนการตรวจสอบ                
 - น าผลการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามา   
   เป็นฐานในการวางแผนการตรวจสอบ  
- ศึกษาแนวทางการตรวจสอบและกระดาษท าการที่  สพฐ. ก าหนดให้ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ 
- ศึกษาระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการเงินการคลังของระบบGFMIS 
- ศึกษาคู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่  
- ศึกษาแนวทางการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
- ก าหนดประเด็นและขอบเขตในการตรวจสอบรวมถึงก าหนด  ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 

2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ประชุมผู้ตรวจสอบภายในชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามที่ก าหนดใน  
   แผนการตรวจสอบ 
- แจ้งหน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานรองรับการตรวจสอบ 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ  
- ประชุมเปิดการตรวจ เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
- ตรวจสอบสอบทานการวิเคราะห์ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ 
- ตรวจสอบการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน  และการบันทึกด้านอ่ืน ๆ ของ  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ว่าเป็นไปตาม 
  ระเบียบ ข้อบังคับ  กฎหมาย  นโยบายของทางราชการ 
- ตรวจสอบระบบควบคุมในระบบ GFMIS  
- ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน  เสนอแนะวิธีการมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
   ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ประชุมปิดการตรวจสอบ      เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบถึงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
   ในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีข้อผิดพลาด และคลาดเคลื่อนจาก กระบวนงานในระบบ GFMIS                            
    ทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 

3) การรายงานผลการตรวจสอบ    
- น าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์  สังเคราะห์หาสาเหตุ  ผลกระทบและเสนอแนวทางในการแก้ไข 
- เสนอ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1   เพ่ือพิจารณาสั่งการ   
- แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือด าเนินการแก้ไข   ตามข้อเสนอแนะ 
- รายงานผลการตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงินการบัญชีให้ สพฐ.ทราบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี 

4) การติดตามผลการตรวจสอบ   
- หน่วยตรวจสอบภายใน  ติดตามสอบถามโดยวาจาจากผู้ปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ โดยตรงว่ามีการแก้ไขหรือไม่อย่างไร   
- หน่วยรับตรวจจัดท ารายงานการแก้ไขตามข้อเนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
- หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการแก้ไขให้ สพฐ.ทราบ 

5) บริหารให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS  กรณีมีปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
1) กระดาษท าการ ตรวจสอบประเภทต่าง ๆ  
2) แบบประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี (แบบที่ 1) 
3) กระดาษท าการแบบที่ 2 – 11 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน   การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน 
    ส่งคลัง พ.ศ.2562 
2) แนวทางการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
4) คู่มือการตรวจสอบวิเคราะห์บัญชีและรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
    พ้ืนฐาน  
 
ผู้รับผิดชอบ  นางคลอใจ   อินทร์วงศ์  ต าแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ       
                สพป.เชียงใหม่ เขต 1  โทรศัพท์  053 112333  ต่อ  282 
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การตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภค 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
1.วางแผนการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายค่า   สาธารณูปโภคของสถานศึกษา 

2.ศึกษาและท าความเข้าใจแบบฟอร์มการเก็บรวบรวม  ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ตามที่ สพฐ. ก าหนด 

3.หนังสือแจ้งให้สถานศึกษาและ สพท. กรอกข้อมูลใน  ระบบ e-budget ตามท่ี สพฐ.ก าหนด โดยก าหนดรายงาน  
  ข้อมูลเป็นรายไตรมาส ตาม วันเวลา  ที่ สพฐ. ก าหนด 

4.ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคในระบบ  e-budget ที่สถานศึกษาและสพท.   กรอกให้ถูกต้อง 
   ครบถ้วนตามที่ สพฐ. ก าหนด 
5.รวบรวมข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบการใช้ 
   จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้ สพฐ.ในระบบ Smart OBEC  และระบบ  ARS 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

แบบที่ 1 แบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ของ สพท. 

แบบที่ 2 แบบสรุปการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ของโรงเรียน 

 แบบที่ 3 แบบรายงานการควบคุมการใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ สพท. 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว275 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2560 
เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระและหนังสืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04012/ว442 ลงวันที่ 10 กนัยายน 2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน 
ส าหรบผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04012/310 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรแก้ไขปัญหาหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 

 4.หนังสือที่ ศธ 04012/ว 128 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ     นางจารุวรรณ   เหล็กชาย  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                  สพป.เชียงใหม่  เขต  1   โทร 05311 2333 ต่อ 282  มือถือ  087 7264238 
                  E-mail   bamnok@hotmail.co.th 
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งานธุรการและสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ควบคุมการรับเอกสารต่างๆ จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ไว้ในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Paperless 
2. คัดแยก ประเภทของหนังสือ เอกสาร เสนอให้ผู้อ านวย การหน่วยตรวจสอบภายในทราบและมอบหมายผู้รับผิด  

ชอบด าเนินการ 
3. จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงานที่มีการจัดท าขึ้น  เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษา และ

เพ่ือการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. ควบคุมการน าเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและการน าส่งหนังสือ

ออกภายนอกในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  E-Paperless 
5. รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการด าเนินเสร็จสิ้น เข้าแฟ้ม แยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นในภายหลัง 
6. น าข้อมูลที่มี มาสังเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการวางแผน         

การตรวจสอบ การสืบค้นเพ่ือการตรวจสอบ การจัดการความรู้  ทั้งนี้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศมี 5ขั้นตอนดังนี้ 
6.1.การรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภทคือ 
 6.1.1 แหล่งปฐมภูม ิ
 6.1.2 แหล่งทุติยภูม ิ
 6.2. การตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปกระท าใน  
        3   ลักษณะ ดังนี้ 
 6.2.1 ความถูกต้องของข้อมูล 

6.2.2 ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
6.2.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล     

            6.3 การประเมินผลข้อมูลควรค านึงถึง 
     ประเด็นส าคัญ คือข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์   
     ต้องมีความชัดเจนและข้อมูลที่เป็น 
     นามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรียงและ  
     การวิเคราะห์ข้อมูล  ควรใช้ค่าสถิติท่ีง่าย 
     และตรงท่ีสุด 

6.4 การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
6.5 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 

7.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการจัดการความรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับบริการภายนอก ด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

ทะเบียนคุมต่างในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์E-Paperless 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.   2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.     2517 
3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
4.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 
5.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2533) 
6.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์  และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 
7.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ   คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
8.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
9.คู่มือระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Paperless 
 
 

ผู้รับผิดชอบ    นางจารุวรรณ    เหล็กชาย  ต าแหน่ง   นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
                   สพป.เชียงใหม่  เขต  1   โทร 05311 2333 ต่อ 282   มือถือ  0877264238 
                   E-mail   bamnok@hotmail.co.th 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หมายเลข 2-1 
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ 

หน่วยรับตรวจ....................................................... 
 

วันที่ตรวจนับเงิน...........................เทียบกับรายงานเงินคงเหลอืประจ าวันท่ี............................ 
ชื่อผู้รับตรวจ................................................................ต าแหน่ง........................................ ..... 

1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน.........................................บาท 
 เงินสดที่ตรวจนับได้ 

ชนิดธนบัตร/เหรียญกษาปณ์ จ านวนเงิน 
ธนบัตร                     1,000 บาท ...................ฉบับ   
                                 500 บาท ...................ฉบับ   
                                 100 บาท ...................ฉบับ   
                                   50 บาท ...................ฉบับ   
                                   20 บาท ...................ฉบับ   
เหรียญกษาปณ ์              10 บาท ...................เหรียญ   
                                    5 บาท ...................เหรียญ   
                                    1 บาท ...................เหรียญ   
                                   50 สตางค์...............เหรียญ               
                                   25 สตางค์...............เหรียญ   
เอกสารเทียบเท่าเงิน   
     เช็คธนาคาร ................................. (cashier cheque)   
     ธนาณัติ....................................................    
     อ่ืน ๆ ระบุ....................................... .........   
                               จ านวนเงินสดที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น   

2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน............................บาท 

จ านวนเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
ตามสมุดคู่ฝากและทะเบียนเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 

เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท จ านวนเงินคงเหลือ 
     
     
     
     
     
     

จ านวนเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น   
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3. เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ  
          ตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน     จ านวน............... บาท 
          ตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)    จ านวน................บาท 

4. จ านวนเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น 
   เงินสด    จ านวน  .......................... บาท 
   เงินฝากธนาคาร    จ านวน  .......................... บาท 
   เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก   จ านวน  .......................... บาท 
         รวมเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น    จ านวน  .......................... บาท 
   จ านวนเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  .......................... บาท 
   ผลต่าง    .......................... บาท   
5. การเก็บรักษาเงิน 
 5.1 วงเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้จัดเก็บเป็นเงินสดส ารองจ่าย.................บาท 
    มีนักเรียน จ านวน..........คน ฝากธนาคารออมทรัพย์/กระแสรายวัน....................บาท 
 5.2 สถานที่เก็บเงิน.................................................. ที่เก็บเงินเป็นแบบ ดังนี้  
   (....) ตู้นิรภัย   ขนาด...................................กุญแจ.....ดอก รหสั (...) มี (.....) ไม่มี 
           (....) ตู้เหล็ก   ขนาด..................................กุญแจ.....ดอก  
   อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................... . 
 5.3 บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา..............ฉบับ จ านวนเงิน............................บาท 
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน   (...)  มี   ค าสั่งที่............................ลงวันที่......................  
      (...) ไม่มี 
 กรรมการ 1. ชื่อ..................................ต าแหน่ง....................... ......ถือกุญแจหมายเลข....... 
 กรรมการ 2. ชื่อ..................................ต าแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข.......  
 กรรมการ 3. ชื่อ..................................ต าแหน่ง................ ............ถือกุญแจหมายเลข....... 
7. ความเห็น.................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................................. 
 ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ...........................ผู้สอบทาน 
  (.....................................)         (.................................) 
 ต าแหน่ง.......................................    ต าแหน่ง.................................... 

ค ารับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้น าตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาให้ตรวจนับทั้งหมดแล้วตามรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น และได้รับคืนตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่น ามาให้ตรวจนับทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่ามีเงินอ่ืนที่สถานศึกษามิได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจเป็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาและผู้รับตรวจ 

   ลงชื่อ................................................... 
         (..................................................) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................... 
    วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 
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กระดาษท าการตรวจสอบเงินสด 
หน่วยรับตรวจ.............................................. 

เพียงวันที.่.................................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ ...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
  

 
ประเภทเงิน 

ยอดคงเหลือ  
ผลต่าง รายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน 
ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ 

ทะเบียนคุมการรับและ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….………...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................... 

ข้อสังเกต  ....……………………………………………………………………………………………………………………………...................… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 

ข้อเสนอแนะ  ............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
          (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
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กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 

หน่วยรับตรวจ...................................................... 
เพียงวันที.่.............................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ ..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 
ประเภทเงิน 

ยอดเงินคงเหลือ 
ยอดคงเหลือ
ตามหนงัสือ
ยืนยันยอด 

ทะเบียนคุม
เงินนอกฯ  

ทะเบียนคุม
เงินรายได้ฯ 

รายงานเงิน
คงเหลือ

ประจ าวัน 

สมุดคู่ฝากธนาคาร/ทะเบียนเงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน 

เลขที่บัญช ี ชื่อบัญช ี เงินคงเหลือ 
        
        
        
        
        
        

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 

ข้อสังเกต  ....………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................ 

ข้อเสนอแนะ  ................................................................... .......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
           (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-4 
กระดาษท าการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

ธนาคาร...........................................สาขา.........................เลขท่ีบัญช.ี........................... 
หน่วยรับตรวจ....................................................... 

ณ วันที่.......................................  

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)     

หัก (1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่น าไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 
         จ านวน .... ฉบับ ประกอบด้วย 

    

1. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
2. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
3. เลขที่เช็ค........ลว............จ านวนเงิน.................     
     
     (2) เงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร 
แต่โรงเรียนยังไม่บันทึกรับเงิน ประกอบด้วย 

    

1. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
2. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
3. วันที่………………………. จ านวนเงิน...............…………..     
     
บวก ………………………………………………………………………     
     
     
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง     

ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร     

 

 
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 

            (.....................................)          (.....................................) 
วันที่.........................................     วันที่.......................................... 

 
 
 
 
 
 
    
 



 
 

 

หมายเลข 2-5 
กระดาษท าการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก 
หน่วยรับตรวจ........................................................... 

เพียงวันที.่.............................. 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ ....................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

ประเภทเงิน 

ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินคงเหลือ
ตามสมุดคู่ฝาก
ส่วนราชการ 

ข้อมูลเก็บจาก 
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ 

รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สรุปผลการตรวจสอบ ........................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
ข้อสังเกต  .................................................................................................................... ...............................................                                   
............................................................................................................................................. ........................................   
........................................................................................................................ .............................................................                                 
ข้อเสนอแนะ  ................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
..................................................................... ........................................................................ ...................................... 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
           (.....................................)          (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-6 
กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ 

หน่วยรับตรวจ.................................................... 
เพียงวันที่ ................................ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ .................................. 

 
ประเภทเงินนอกงบประมาณ 

ยอดรายงาน
เงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

การเก็บรักษาเงิน 
เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 
เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1. เงินรายได้สถานศึกษา 
          มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
           (มีจ านวน ...................คน) 
          มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป 
           (มีจ านวน ...................คน) 

    

2. เงินสนับสนุนจาก อปท. 
       เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
จากส่วนท้องถิ่น 
       เงินสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ  
        1. โครงการ................................ 
        2. โครงการ...............................   

    

3. เงินลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     
4.      
5.      
 

สรุปผลการตรวจสอบ ....................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................................. .......................................... 
..................................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................ ....................................                               
............................................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
                                     

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
            (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่.......................................... 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-7 
กระดาษท าการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน 

หน่วยรับตรวจ ............................................ 
เพียงวันที่ .......................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   ................................................................................................ ....................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

ยอดรายได้แผ่นดนิตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วนัที่............................................จ านวน...........................บาท 
ประกอบด้วยรายการดังนี้ :- 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน วันที่รับเงิน เล่มท่ี/เลขท่ีใบเสร็จเงิน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
          
สรุปผลการตรวจสอบ ........................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... .................................................................................................. 
ข้อสังเกต  .................................................................................................................. ..................................................                                   
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................. ......................................... 
ข้อเสนอแนะ  ................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
            (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................    
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-8 
กระดาษท าการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปและการบันทึกรับเงิน 

หน่วยรับตรวจ.................................................... 
เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   .............................................. ............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่................................. ............................. 
1. ผลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป 

ที ่ ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป ผลการบันทึกรับเงินใน
ทะเบียนคุม............ 

ข้อสังเกต 

เล่มที ่ เลขที่....ถึง เลขที่..... จ านวนฉบับ ถูกต้อง ไม่ถูต้อง 
       
       
       
       
       
       
       
       
รวม       

2. สถานศึกษามีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติท าหน้าที่รับ จ่ายเงิน  
 (...) มี  (...) ไม่มี  สาเหตุ..................................................................... ............................................ 
3. ใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาใช้รับเงิน 

(...) เป็นใบเสร็จรับเงินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          (...) อื่น ๆ ระบุ............................................................................... .................................................................. 

 สาเหตุ.......................................................................................................... ..................................... 
4. การออกใบเสร็จรับเงิน 
    4.1 ด าเนินการโดย 
 (...) เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง……………………………………………....………........................... 
 (...) อ่ืน ๆ ระบุ....................................      สาเหตุ.................................................. ............................... 
 4.2 ระบุข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 
  (...) ครบถ้วน  
  (...) ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก........................................................................................... .................................. 
    4.3 การยกเลิกใบเสร็จมีต้นฉบับแนบติดกับส าเนา 
 (...) มี  
 (...) ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................. ....................................................... 

 มีการติดตามหรือไม่อย่างไร....................................................... .................................................. 
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   4.4 ใบเสร็จรับเงินไม่มีร่องรอยการขูดลบหรือมีข้อผิดปกติ 
 (...) ไม่มี   

(...) มี เนื่องจาก................................................................................................. ........ 
 และมีการด าเนินการอย่างไร......................................................................... 

สรุปผลการตรวจสอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

ข้อสังเกต .................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
.................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
             (.....................................)         (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
 
 



 
 

 

หมายเลข 2-9 
กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย  

หน่วยรับตรวจ.................................................... 
เพียงวันที่..................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................................................................................................................................................................................... 
สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ตั้งแต่เดือน.....................................................ถึงเดือน........................................ 

ที ่ เลขท่ี  
หลักฐาน

จ่าย 

วันที่จ่าย ประเภทเงินท่ีจ่าย รายการ จ านวนเงิน การเบิกจ่าย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
ใช่ Xไม่ใช่ 

หลักฐานการ
จ่ายครบถ้วน

ถูกต้อง 
ใช่ Xไม่ใช่ 

จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ 

 
ใช่ Xไม่ใช่ 

บันทึกการจ่าย 
ในทะเบียนคุม 

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใช่ Xไม่ใช่ 

อุดหนุน
ทั่วไป 

รายได้
สถาน 
ศึกษา 

อาหาร
กลางวัน 
อปท. 

บกศ. ........ 

              
              
              
              
              
              
              
              

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................ ........................................................................................................................... .................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................... 

   ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ        ลงชื่อ...................................... ..ผู้สอบทาน 
                       (.....................................)                         (.......................................) 

วันที่.........................................          วันที่..........................................



 
 

 

หมายเลข 2-10 
กระดาษท าการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม............(ระบุประเภทเงิน)............. 

หน่วยรับตรวจ ............................................ 
เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
1. ผลการตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง 

ที ่ สัญญายืม ชื่อผู้ยืม วัตถุประสงค์การยืม จ านวนเงิน
ยืม 

จ านวนเงิน
ค้าง 

วันครบ
ก าหนด เลขที ่ วันที่รับ

เงินยืม 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืม         
    ............................................................................................................................................................ ................. 
    .................................................................................................... ......................................................................... 
    ............................................................................................................................. .............................................. 
3. ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม    
   ............................................................................................................................. ................................................       
   ................................................................................................................ ............................................................. 
   ........................................................................................................................ .................................................... 
4. ผลการตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมและการติดตามเร่งรัดหนี้      
    ............................................................................................................................. ...............................................      
    ...................................................................................................................... .................................................... 
    ............................................................................................................................................................ .............. 
    ................................................................................................................ ......................................................... 



 
 

 

สรุปผลการตรวจสอบ   
............................................................................................................................. ..................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………… 
............................................................................................................................. ......................................................
......................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................ ..................................................................................................................  

ข้อสังเกต    
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
....................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
.............................................................................................................................. .....................................................                                     

ข้อเสนอแนะ  
.......................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................ ...................................................
................................................................................ ...................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
                (.....................................)            (.....................................) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

หมายเลข 2-11 
กระดาษท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบการควบคุม 

หน่วยรับตรวจ........................................................ 
เพียงวันที.่.................................... 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   
....................................................................................... ............................................................................................ 
ระยะเวลาที่สุ่มตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่.....................................ถึงวันที่......................................  
1. ผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 

ประเภท 
ใบเสร็จรับเงิน 

ผลการตรวจนับ คงเหลือตามทะเบียนคุมฯ ผลต่าง 
เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน 

(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด) จ านวนเลม่ เล่มทีใ่บเสร็จรับเงิน 
(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด) จ านวนเลม่  

      
      
      
      
      
      
      

2. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
 2.1 การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
   (...) จัดท าและบันทึกควบคุมครบถ้วนถูกต้อง 
   (...) จัดท าแต่บันทึกควบคุมไม่ครบถ้วน สาเหตุ..................................................................................... 
   (...) ไม่จัดท า   สาเหตุ................................................................................... ........................................ 
  2.2 การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับผิดชอบน าไปใช้รับเงิน 
   (...) ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาก่อนทุกครั้ง 
   (...) ไม่มีการเสนอขออนุมัติ  สาเหตุ............................................................. ........................................ 
 (...) มีหลักฐานการเบิกจ่าย 
 (...) ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย สาเหตุ......................................................... .......................................... 
3. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
 (...) จัดท ารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณและรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป 
 (...) จัดท ารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      สาเหตุ……………………………………………………................. 
 (...) ไม่จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จ  
      สาเหต…ุ…………………………………………………………………….............................. 
 (...) อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................ ............................................... 
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สรุปผลการตรวจสอบ
 .......................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................... ................................................ 
.............................................................................. ............................................................................... ...................... 

ข้อสังเกต 
....................................................................... ......................................................... .......................................  
 ........................................................................................................ ......................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................... ........................................ 
.............................................................. ........................................................................ ............................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน 
               (.....................................)         (..................................... ) 

วันที่.........................................     วันที่..........................................  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หมายเลข 2-12 

กระดาษท าการบันทึก 
หน่วยรับตรวจ............................................... 

เพียงวันที.่................................... 
 

เรื่องท่ีบันทึก................................................................................................ ............................................................ 
วันที่บันทึก.............................................................................................................................................................. 

ประเด็น ข้อความที่บันทึก ผู้บันทึก 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


