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บทนา
คู่มือนี้ จดั ทาเป็ นลนวทาก (Guideline) ในการศึกษาทาความเอ้าใจเกี่ยวกับกานตรวจสอบภายใน
ลลปลนวทากในการปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายในในเบื้อกต้น ยดยรวบรวมเนื้อหาสารปจากหนักสื อ ตาราทากวินาการ
ลลปเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้กออกภาครัฐลลปภาคเอกนนลล้วนามาปรปยุกตขให้เหมาปสมกับอกคขกร
ออกภาครานการ ซึ่ ก เนื้ อหาออกหนัก สื อ เริ่ ม ต้น จากหลัก การตรวจสอบภายใน เพื่ อให้ ความรู ้ เบื้ อกต้นเกี่ ยวกับ
ความหมาย ความสาคัแ ปรปยยนนข ลลปวัตถุปรปสกคขออกการตรวจสอบภายใน ปรปเภทออกการตรวจสอบภายใน
รวมถึกการลนปนาให้ทราบความรับผิด นอบ อานาจหน้าที่ลลปคุณสมบัติออกผูท้ ี่จปมาทาหน้าที่ดา้ นการตรวจสอบ
ภายใน กรอบการปฏิบตั ิกาน มาตรฐานการปฏิบตั ิกานลลปจริ ยธรรมออกผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ ก ถือเป็ นคัมภีรขสาคัแ
ในการปฏิบตั ิกาน นอกจากนี้ ยกั ให้ทราบถึกยครกสร้ากอกคขกรกานตรวจสอบภายในภาครานการ กรปบวนการลลป
อั้นตอนในการปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายใน รวมถึกเทคนิคที่ใน้ในการตรวจสอบ ทั้กนี้ เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายใน
ออกภาครานการลลปผูท้ ี่ เกี่ ยวอ้อกมีความเอ้าใจ ที่ถูกต้อกลลปสามารถนาหลักการปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายในไป
ปรปยุกตขใน้กบั การตรวจสอบได้อย่ากมี ปรปสิ ทธิภาพ ปรปสิ ทธิ ผล ลลปเกิดความคุม้ ค่าต่อไป อันจปส่ กเสริ มให้ทาก
รานการมีรปบบการตรวจสอบภายในที่เอ้มลอ็ก มีความยปร่ กใสในการปฏิบตั ิกาน (Transparency) สอดคล้อกกับลนว
ทากการบริ หารจัดการบ้านเมือกที่ดี (Good Governance) ลลปทาให้เกิดการพัฒนาที่ยกั่ ยืนต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.เนียกใหม่ เอต 1

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
**************
กฎบั ตรนี้ จั ดท ำขึ้น เพื่อให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนทุกระดั บและผู้ ที่ เกี่ยวข้องทรำบและมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บ
วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
คานิยาม
กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1 ให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบภำยในจะช่วยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่
เขต 1 บรรลุ ถึ ง เป้ ำ หมำยและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้ ด้ ว ยกำรประเมิ น และปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิผ ลของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ
มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ หมำยถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน
เพื่อให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่
เขต 1 พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะนำมำซึ่งควำมเชื่อมั่นและให้
คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ
วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรในกำรให้คำปรึกษำ
แนะนำ และทำให้เกิดควำมมั่นใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรดำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้จ่ำยเงินให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
สายการบังคับบัญชา
๑. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเป็นผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน และมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้น
ตรงต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
๒. กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ให้หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในนำเสนอขออนุมัติ
ต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
๓. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
อานาจหน้าที่
๑. สอบทำนกำรปฏิบัติงำน ในส่วนรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่
เขต 1 และสถำนศึกษำ โดยมีอำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ทรัพย์สิน และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ
/ 2.ให้คำปรึกษำ.........

- ๒ ๒. ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วน
รำชกำร ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ก ำกั บ ติ ด ตำมและพั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนกำรตรวจสอบของเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๓. ให้คำปรึกษำแนะนำ แต่ไม่มีหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และกำรจัดวำง
หรื อ กำรแก้ ไขระบบกำรควบคุม ภำยในของส่ ว นรำชกำรของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
เชียงใหม่ เขต 1
ความรับผิดชอบ
๑. ดำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรบริหำร
จั ด กำร ด้ ำนกำรเงิน บั ญ ชี ด้ ำนกำรปฏิ บั ติต ำมนโยบำย กฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ค ำสั่ งและมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล พร้อมทั้งรำยงำนผล
กำรตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ
๒. จั ด ท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เสนอผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 พิจำรณำอนุมัติภำยในเดือนกันยำยน
๓. ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำ และให้ ค วำมเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำนกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง และระบบกำรควบคุมภำยในแก่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่
เขต 1 หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในแก่ผู้ตรวจสอบภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๕. สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ติดตำมงำนตรวจสอบภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลำง สำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน สำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น
๗. พัฒนำระบบงำนตรวจสอบ เช่น
- จัดทำแนวทำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
- เผยแพร่กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน
- สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นต้นไป
อนุมัติโดย

(นำยรตนภูมิ โนสุ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1

บทที่ 1
หลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ อกมือหรื อกลไกที่สาคัแออกฝ่ ายบริ หาร ในการปรปเมินผลสัมฤทธิ์ ออกการ
ดาเนิ นกาน ลลปรปบบการควบคุ มภายในออกอกคขกร ทั้กนี้ ปั จจัยสาคัแปรปการหนึ่ กที่จปทาให้กานตรวจสอบ
ภายในปรปสบความสาเร็ จ คือ ผูบ้ ริ หารสามารถนาผลผลิตออกกานตรวจสอบภายในไปใน้ในการบริ หารกานได้
อย่ากมีปรปสิ ทธิ ภาพ น่ วยให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มลลปความสาเร็ จลก่อกคขกร ฉปนั้น เพื่อให้เกิ ดปรปยยนนขสูกสุ ดดักกล่าว
ผูร้ ับผิดนอบการปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายในอันได้ลก่ผตู ้ รวจสอบภายในหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิกานด้าน
การตรวจสอบภายใน จึกควรมีความเอ้าใจถึกภาพรวมเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ ลลปวิธีการ
ตรวจสอบ รวมทั้กต้อกปฏิบตั ิกานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับยดยทัว่ ไป ทั้กจากหลักการสากลลลป
ตามที่กาหนดยดยหน่วยกานกลากที่เกี่ยวอ้อกออกทากรานการเพื่อให้ ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดกั กล่าวสามารถเลือกใน้เทคนิคลนว
ทากการตรวจสอบที่เหมาปสมกับภารกิจลลปสภาพลวดล้อมออกอกคขกร
ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึก กิ จกรรมการให้หลักปรปกันอย่ากเที่ยกธรรมลลปการให้
คาปรึ กษาอย่ากเป็ นอิ สรป ซึ่ กจัดให้มีอ้ ึ นเพื่อเพิ่มคุ ณค่าลลปปรั บปรุ กการปฏิ บตั ิ กานออกอกคขกรให้ดีอ้ ึ น การ
ตรวจสอบภายในน่ วยให้อกคขก รบรรลุ ถึ ก เป้ าหมายที่ วากไว้ ด้ว ยการปรปเมิ นลลปปรั บ ปรุ ก ปรปสิ ท ธิ ภาพออก
กรปบวนการบริ หารความเสี่ ยก การควบคุ มลลปการกากับดูลลอย่ากเป็ นรปบบลลปเป็ นรปเบียบ (ที่มา : The
Institute of Internal Auditors : IIA)
ความสาคัญและประโยชน์ ของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็ นการให้บริ การอ้อมูลลก่ฝ่ายบริ หาร ลลปเป็ นหลักปรปกันออกอกคขกรใน
ด้านการปรปเมินปรปสิ ทธิ ผลลลปปรปสิ ทธิ ภาพออกรปบบการควบคุมภายในที่เหมาปสม ทั้กในด้านการเกินลลปการ
บริ หารกาน เพื่ อส่ กเสริ มการปฏิ บ ตั ิ กานให้บรรลุ วตั ถุ ปรปสกคขลลปเป้ าหมายออกอกคขกร ยดยการเสนอรายกาน
เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมการเพิ่ ม มู ล ค่ า ออกอกคขก ร รวมทั้ก การเป็ นผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษากับ ฝ่ ายบริ หารในการปรั บปรุ ก
ปรปสิ ทธิ ภาพการทากานเพื่อเพิ่มปรปสิ ทธิ ผ ล ลลปดู ลลให้มี การใน้ท รั พยากรอย่ากปรปหยัดลลปคุ ม้ ค่า ซึ่ กการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสาเร็ จดักกล่าว ดักนี้
1. ส่ กเสริ มให้เกิ ดกรปบวนการกากับดูลลที่ดี (Good Governance) ลลปความยปร่ กใสในการ
ปฏิบตั ิกาน (Transparency) ป้ อกกันการปรปพฤติมินอบหรื อการทุจริ ต ลลปเป็ นการลดความเสี่ ยกที่อาจเกิดอึ้นจน
ทาให้การดาเนินกานไม่บรรลุวตั ถุปรปสกคข
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2. ส่ กเสริ ม ให้เกิ ดการบันทึ ก บัแนี ลลปรายกานตามหน้าที่ ความรั บผิดนอบ (Accountability and
Responsibility) ทาให้อกคขกรได้ออ้ มูลหรื อรายกานตามหน้าที่ที่รับผิดนอบ ลลปเป็ นพื้นฐานออก หลักความ
ยปร่ กใส (Transparency) ลลปความสามารถตรวจสอบได้ (Audittability)
3. ส่ กเสริ มให้เกิดปรปสิ ทธิ ภาพลลปปรปสิ ทธิ ผลออกการปฏิบตั ิกาน (Efficiency and Effectiveness of
Performance) ออกอกคขกร เนื่อกจากการตรวจสอบภายในเป็ นการปรปเมิน วิเคราปหข เปรี ยบเทียบอ้อมูลทุกด้านใน
การปฏิ บ ตั ิ ก าน จึ ก เป็ นอ้อมูล ที่ ส าคัแที่ น่วยปรั บ ปรุ กรปบบกานให้ส ปดวก รั ดกุ ม ลดอั้นตอนที่ ซ้ า ซ้อนลลปให้
เหมาปสมกับสถานการณขตลอดเวลา น่วยลดเวลาลลปค่าใน้จ่าย เป็ นสื่ อกลากรปหว่ากผูบ้ ริ หารลลปผูป้ ฏิบตั ิกานใน
การปรปสานลลปลดปั แหาความไม่เอ้าใจในนยยบาย
4. เป็ นมาตรการถ่วกดุลลห่ กอานาจ ( Check and Balance) ส่ กเสริ มให้เกิดการจัดสรร การใน้
ทรั พยากรออกอกคขกรเป็ นไปอย่ากเหมาปสมตามลาดับ ความสาคัแ เพื่อให้ได้ผลกานที่ เป็ นปรปยยนนขสูกสุ ดต่ อ
อกคขกร
5. ให้สัแแาณเตือนภัยล่วกหน้า (Warning Signals) ออกการปรปพฤติมินอบหรื อการทุจริ ต ใน
อกคขกร ลดยอกาสความร้ายลรกลลปความเสี่ ยกที่อาจเกิดอึ้น รวมทั้กเพื่อเพิ่มยอกาสออกความสาเร็ จออกกาน
วัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบภายใน
วัตถุปรปสกคขออกการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบตั ิกานยดยอิสรปปราศจากการลทรกลซกในการ
ทาหน้าที่ตรวจสอบลลปปรปเมินผลการดาเนิ นกิ จกรรมต่าก ๆ ภายในอกคขกร ด้วยการปฏิ บตั ิกาน เกี่ ยวกับการ
วิเคราปหข ปรปเมิน ให้คาปรึ กษา ให้ออ้ มูลลลปอ้อเสนอลนป เพื่อสนับสนุ นผูป้ ฏิ บตั ิกานทุกรปดับออกอกคขกร
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ลลปดาเนินกานเป็ นไปตามกฎหมาย รปเบียบ อ้อบักคับที่เกี่ยวอ้อกอย่ากมีปรปสิ ทธิ ภาพยิ่กอึ้น
ผลการดาเนินกานตรวจสอบภายในจปอยูใ่ นรู ปออกรายกานผลที่มีปรปยยนนขต่อการ ตัดสิ นใจออกผูบ้ ริ หาร รวมถึก
การสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีปรปสิ ทธิ ภาพภายใต้ค่าใน้จ่ายที่เหมาปสม
ออบเอตออกกานตรวจสอบภายใน ปรปกอบด้วย
1. การสอบทานความเนื่อถือได้ลลปความสมบูรณขออกสารสนเทศ ด้านการบัแนี การเกิน ลลป
การดาเนินกาน
2. การสอบทานให้เกิ ดความมัน่ ใจว่ารปบบที่ใน้เป็ นไปตามนยยบาย ลผน ลลปวิธีปฏิ บตั ิกานที่
อกคขกรกาหนดไว้ ลลปควรลสดกผลกรปทบสาคัแที่เกิดอึ้น
3. การสอบทานวิธีการป้ อกกันดูลลทรัพยขสินว่าเหมาปสม ลลปสามารถพิสูจนขความมีอยู่จริ กออก
ทรัพยขสินเหล่านั้นได้
4. การปรปเมินการใน้ทรัพยากรว่าเป็ นไปยดยความปรปหยัดลลปมีปรปสิ ทธิ ภาพ
5. การสอบทานการปฏิ บ ตั ิ ก านในความรั บ ผิ ดนอบออกเจ้า หน้า ที่ ร ปดับ ต่ า ก ๆ ว่า ได้ผ ลตาม
วัตถุปรปสกคขลลปเป้ าหมาย รวมถึกความคืบหน้าตามลผนกานที่กาหนดไว้
6. การสอบทานลลปปรปเมินผลความเหมาปสมลลปความเพียกพอออกรปบบการควบคุม
ภายในออกอกคขกร
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณปการดาเนิ นกานออกลต่ลปอกคขกรที่มีความหลากหลายลตกต่ากกัน ทาให้จาเป็ นต้อกใน้วิธี
ปฏิบตั ิการตรวจสอบให้เหมาปสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ากานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึกกิจกรรมต่าก ๆ
ในอกคขกร ยดยมีวตั ถุปรปสกคขเพื่อให้ทราบถึกจุดอ่อน จุดลอ็กออกการบริ หารกาน รปบบการควบคุมภายใน ความ
ถูกต้อกเนื่ อถื อได้ออกอ้อมูลทากบัแนี ลลปการเกิน การควบคุมดูลลลลปการใน้ทรัพยากร การปฏิบตั ิ ตามรปเบียบ
คาสั่ก การปรปเมิ นปรปสิ ทธิ ผล ปรปสิ ทธิ ภาพลลปความปรปหยัดในการจัดการลลปการบริ หารกานออกผูบ้ ริ หารใน
อกคขกร จากนั้นจึกรวบรวมอ้อบกพร่ อกต่าก ๆ ทารายกานเสนอลนปฝ่ ายบริ หาร เพื่อพิจารณา
สั่กการลก้ไอปรับปรุ กต่อไป
วัตถุปรปสกคขลลปเป้ าหมายออกการตรวจสอบลต่ลปรปบบกาน หรื อลต่ลปกิจกรรมจปมีส่วนสาคัแ
ในการกาหนดวิธีการตรวจสอบ ลลปสามารถลยกปรปเภทออกการตรวจสอบภายในที่ใน้กนั ยดยทัว่ ไปเป็ น 6
ปรปเภท ดักนี้
1. การตรวจสอบทากการเกิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการดาเนินกาน (Performance Auditing)
3. การตรวจสอบการบริ หาร (Management Auditing)
4. การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามอ้อกาหนด (Compliance Auditing)
5. การตรวจสอบรปบบกานสารสนเทศ (Information System Auditing)
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อกเนื่อถือได้ออก
อ้อมูลลลปตัวเลอต่าก ๆ ทากการเกิน การบัแนี ลลปรายกานทากการเกิน ยดยครอบคลุมถึกการดูลลป้ อกกันทรัพยขสิน
ลลปปรปเมินความเพียกพอออกรปบบการควบคุ มภายในออกรปบบกานต่าก ๆ ว่ามีเพียกพอที่จปมัน่ ใจได้ว่าอ้อมูลที่
บันทึกในบัแนี รายกาน ทปเบียน ลลปเอกสารต่าก ๆ ถูกต้อก ลลปสามารถสอบทานได้หรื อเพียกพอที่จปป้ อกกัน
การรั่วไหล สู แหาย ออกทรัพยขสินต่าก ๆ ได้
2. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing) เป็ นการตรวจสอบผลการดาเนิ นกานตาม
ลผนกาน กานลลปยครกการออกอกคขกร ให้เป็ นไปตามวัตถุ ปรปสกคขลลปเป้ าหมาย หรื อหลักการที่ กาหนด การ
ตรวจสอบเน้นถึกปรปสิ ทธิภาพ ปรปสิ ทธิผลลลปความคุม้ ค่า ยดยต้อกมีผลผลิตลลปผลลัพธขเป็ นไปตามวัตถุปรปสกคข
หรื อเป้ าหมาย ซึ่ กวัดจากตัวนี้ วัดที่ เ หมาปสม ทั้ก นี้ ต้อกค านึ กถึ กความเพี ย กพอ ความมี ป รปสิ ทธิ ภาพออกกิ จ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยกลลปการควบคุมภายในออกอกคขกรปรปกอบด้วย
2.1 ความมีปรปสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดรปบบกานให้มนั่ ใจได้วา่ การใน้ทรัพยากร
สาหรับลต่ลปกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตลลปลดต้นทุน อันมีผลทาให้อกคขกรได้รับผลปรปยยนนขอย่ากคุม้ ค่า
2.2 ความมีปรปสิ ทธิ ผล (Effectiveness) คือ มีการจัดรปบบกาน ลลปวิธีปฏิบตั ิกาน ซึ่ กทา
ให้ผลที่เกิดจากการดาเนินกานเป็ นไปตามเป้ าหมายออกอกคขกร
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2.3 ความคุ ม้ ค่า (Economy) คือ มีการใน้จ่ายเกิ นอย่ากรอบคอบ รปมัดรปวัก ไม่สุรุ่ยสุ ร่าย
ฟุ่ มเฟื อย ซึ่ กส่ กผลให้อกคขกรสามารถปรปหยัดต้นทุนหรื อลดการใน้ทรัพยากรต่ ากว่าที่กาหนดไว้ ยดยยักได้รับ
ผลผลิตตามเป้ าหมาย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็ นการตรวจสอบการบริ หารกานด้าน
ต่า ก ๆ ออกอกคขกร ว่ามี รปบบการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับการวากลผน การควบคุ ม การปรปเมิ นผล เกี่ ยวกับ
การกบปรปมาณ การเกิน การพัสดุลลปทรัพยขสิน รวมทั้กการบริ หารกานด้านต่าก ๆ ว่าเป็ นไปอย่ากเหมาปสมลลป
สอดคล้อกกับภารกิ จออกอกคขกร รวมทั้กเป็ นไปตามหลักการบริ หารกานลลปหลักการกากับ
ดูลลที่ดี (Good
Governance) ในเรื่ อกความน่าเนื่อถือ ความรับผิดนอบ ความเป็ นธรรม ลลปความยปร่ กใส
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้ อกาหนด (Compliance Auditing) เป็ นการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิกานต่าก ๆ ออกอกคขกรว่าเป็ นไปตามนยยบาย กฎหมาย รปเบียบ อ้อบักคับ คาสั่ก มติคณปรัฐมนตรี ที่เกี่ยวอ้อก
ที่กาหนดทั้กจากภายนอกลลปภายในอกคขกร
การตรวจสอบปรปเภทนี้ อาจจปทาการตรวจสอบยดยเฉพาปหรื อถื อเป็ นส่ วนหนึ่ กออก การ
ตรวจสอบทากการเกิน หรื อการตรวจสอบการดาเนินกานก็ได้
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็ นการพิสูจนขความ
ถูกต้อกลลปเนื่ อถือได้ออกรปบบกานลลปอ้อมูลที่ได้จากการปรปมวลผลด้วยคอมพิวเตอรข รวมทั้ก รปบบการเอ้าถึ ก
อ้อมูลในการปรับปรุ กลก้ไอลลปการรักษาความปลอดภัย ออกอ้อมูล การตรวจสอบปรปเภทนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ก ออก
กานตรวจสอบภายในเกื อบทุ กกานที่นารปบบคอมพิวเตอรข มาใน้ในการปฏิ บตั ิกานไม่ว่าเป็ นการตรวจสอบทาก
การเกิน การตรวจสอบการดาเนินกาน หรื อการตรวจสอบการบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายในจึกจาเป็ นต้อกมีความรู้ใน
รปบบกานสารสนเทศนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตรวจสอบได้อย่ากมีปรปสิ ทธิ ภาพ
การตรวจสอบปรปเภทนี้ อาจจ้ากผูต้ รวจสอบที่ มี ความเนี่ ยวนาแทากคอมพิ วเตอรข ยดยตรกมา
ดาเนินการตรวจสอบ เนื่อกจากเป็ นกานเทคนิคเฉพาป ผูต้ รวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความนานาแ ไม่เพียกพอ
ลลปต้อกใน้เวลานานพอสมควรที่จปเรี ยนรู ้ ซึ่ กอาจทาเกิดความเสี ยหายลก่กานออกอกคขกรได้ วัตถุปรปสกคขที่สาคัแ
ที่สุดออกการตรวจสอบรปบบกานสารสนเทศ ก็เพื่อให้ทราบถึ กความน่ าเนื่ อถื อออกอ้อมูลลลปความปลอดภัยออก
รปบบการปรปมวลผลด้วยคอมพิวเตอรข
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึก การตรวจสอบในกรณี ที่ได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ ายบริ หาร หรื อกรณี ที่มีการทุ จริ ตหรื อการกรปทาที่ ส่อไปในทากทุ จริ ต ผิดกฎหมาย หรื อกรณี ที่มีเหตุอนั ควร
สกสัยว่า จปมี การกรปทาที่ ส่อไปในทากทุ จริ ตหรื อปรปพฤติ มินอบเกิ ดอึ้น ซึ่ กผูต้ รวจสอบภายในจปดาเนิ นการ
ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ อ้อเท็จจริ ก ผลเสี ยหายหรื อผูร้ ับผิดนอบ พร้อมทั้กเสนอลนปมาตรการป้ อกกัน
ความรับผิดชอบและอานาจหน้ าทีข่ องผู้ตรวจสอบภายใน
กานตรวจสอบภายในเป็ นลักษณปกานสนับสนุน ผูร้ ับผิดนอบในการปฏิบตั ิหน้าที่กานตรวจสอบ จึกไม่
ควรมีอานาจสั่กการหรื อมีอานาจบริ หารกานในสายกานที่ตรวจสอบ ลลปต้อกมีความเป็ นอิสรปใน
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กิ จกรรมที่ ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ ก านเป็ นไปอย่ากอิ สรปทั้กในการปฏิ บตั ิ กานลลปทัศนคติ ออก ผู้
ตรวจสอบ ความเป็ นอิสรปมีอกคขปรปกอบที่สาคัแ 2 ส่ วน ได้ลก่
1. สถานภาพในอกคขกรออกผูต้ รวจสอบภายใน ลลปความสนับสนุนที่ผตู้ รวจสอบภายในได้รับ
จากฝ่ ายบริ หาร นับว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัแยิก่ ที่ส่กผลกรปทบต่อรปดับคุณภาพ ลลปคุณค่าออกบริ การที่ ผูต้ รวจสอบ
ภายในจปให้ลก่ฝ่ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายในควรอึ้นตรกต่อผูบ้ ริ หารสู กสุ ด เพื่อที่จปสามารถปฏิ บตั ิกานได้ใน
ออบเอตที่กว้าก ลลปเพื่อให้ออ้ ตรวจพบ อ้อเสนอลนปต่าก ๆ จปได้รับการพิจารณาสั่กการให้บกั เกิ ดผลได้อย่ากมี
ปรปสิ ทธิภาพเพียกพอ
การกาหนดสายการบักคับบัแนาให้อ้ ึนตรกต่อผูบ้ ริ หารสู กสุ ด จปทาให้ผตู ้ รวจสอบภายในมีอิสรป
ในการตรวจสอบ ลลปทาให้สามารถเอ้าถึกเอกสาร หลักฐาน ลลปทรัพยากรต่าก ๆ รวมทั้กบุคคลที่เกี่ยวอ้อกกับ
การปฏิบตั ิกานที่ตอ้ กได้รับการตรวจสอบ
2. ผูต้ รวจสอบภายในไม่ควรเอ้าไปมีส่วนได้เสี ย หรื อส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิกานออกอกคขกร ใน
กิ จกรรมที่ ผูต้ รวจสอบภายในต้อกตรวจสอบหรื อปรปเมิ นผล ผูต้ รวจสอบภายในต้อกมี ความเป็ นอิ สรปทั้ก ในการ
ปฏิบตั ิกานลลปการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดักนั้น จึกมิควรเป็ นกรรมการในคณปกรรมการ ใด ๆ ออก
อกคขกร หรื อหน่วยกานในสักกัดอันมีผลกรปทบต่อความเป็ นอิสรปในการปฏิบตั ิกานลลปการเสนอความเห็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในนั บ เป็ นวิ น านี พ สาอาหนึ่ กที่ มี ม าตรฐานในการปฏิ บ ัติ ก าน ยดยมี
มาตรฐานสากลที่กาหนดยดยสถาบันวินานีพ เรี ยกว่า สถาบันผูต้ รวจสอบภายใน (The Institute of Internal
Auditors ; IIA) ทาหน้าที่กากับดูลลการตรวจสอบภายในรปหว่ากปรปเทศ สานักกานใหแ่ต้ กั ที่รัฐฟลอริ ดา้ ปรปเทศ
สหรัฐอเมริ กา ยดยมีสมานิ ก (Charter) จากปรปเทศต่าก ๆ รวมทั้กปรปเทศไทย ทั้กนี้ ในภาค รานการไทย
กรปทรวกการคลัก ยดยกรมบัแนีก ลากซึ่ กเป็ นหน่วยกานกลากด้านการตรวจสอบภายใน ได้กาหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในลลปจริ ยธรรม เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในภาครานการถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน เป็ นการกาหนดอ้อปฏิบตั ิหลัก ๆ ออกการปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายใน
ปรปกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติลลปมาตรฐานการปฏิบตั ิกาน ซึ่ กมีเนื้อหายดยสรุ ปดักนี้
1. มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ ปรปกอบด้วย
1) การกาหนดถึกวัตถุปรปสกคข อานาจหน้าที่ ความรับผิดนอบออกกานตรวจ
ทั้กนี้หน่วยตรวจสอบภายในควรกาหนดวัตถุปรปสกคข อานาจหน้าที่ ลลปความ
รับผิดนอบออกกานตรวจสอบภายในอย่ากเป็ นทากการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใน้เป็ นกรอบอ้ากอิก
ลลปเป็ นลนวทากปฏิบตั ิกานที่สาคัแออกหน่วยตรวจสอบภายใน
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2) การกาหนดถึกความเป็ นอิสรปลลปความเที่ยกธรรม
การปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายในควร
มีความเป็ นอิสรปลลปผูต้ รวจสอบภายในควรปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยกธรรม ซื่อสัตยข สุ จริ ตลลปมีจริ ยธรรม
3) การปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายใน ด้วยความเนี่ยวนาแลลปความรปมัดรปวักรอบคอบ
ผูต้ รวจสอบภายในควรปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเนี่ยวนาแลลปความรปมัดรปวักรอบคอบ
เยีย่ กผูป้ รปกอบวินานีพ
4) การสร้ากหลักปรปกันคุณภาพลลปการปรับปรุ กการปฏิบตั ิกานอย่ากต่อเนื่อก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุ กลลปรักษารปดับคุณภาพออกกานตรวจสอบภายใน
ยดยมีการปรับปรุ กกานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุ มทุก ๆ ด้านลลปติดตามดูลลปรปสิ ทธิ ภาพ ออกกานอย่าก
ต่อเนื่อก
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ยดยกล่าวถึกปรปเด็นต่าก ๆ ดักนี้
1) การบริ หารกานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่ วยกานตรวจสอบภายใน ควรบริ หารกาน
ตรวจสอบภายในให้เกิ ดสัมฤทธิ์ ผลมีปรปสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้กานตรวจสอบภายในสามารถสร้ ากคุ ณค่าเพิ่มให้กบั
อกคขกร
2) ลักษณปออกกานตรวจสอบภายใน กานตรวจสอบภายใน คือ การปรปเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
ลลปปรับปรุ กการปฏิบตั ิกานออกอกคขกรให้ถึกเป้ าหมายที่วากไว้ ลลปปรับปรุ กปรปสิ ทธิ ภาพออกการบริ หารความ
เสี่ ยก ยดยการควบคุมลลปการกากับดูลล
3) การวากลผนการปฏิบตั ิ กานตรวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในควรจัดทาลผนการ
ปฏิบตั ิกานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้กในด้านการให้หลักปรปกันลลปการให้คาปรึ กษา ยดยควรคานึกถึก
- วัตถุปรปสกคขออกกานลลปวิธีการดาเนินกานตรวจสอบภายใน อันจปทาให้การปฏิบตั ิกานบรรลุผล
- ความเสี่ ยกที่สาคัแ ๆ ที่มีผลกรปทบต่อความสาเร็ จ ลลปความเสี่ ยกที่อยูใ่ นรปดับที่ยอมรับได้
- ความเพียกพอลลปความมี ปรปสิ ทธิ ภาพออกกิ จกรรมการบริ หารความเสี่ ยก
ลลปรปบบการควบคุม เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรอบการปฏิบตั ิกาน กฎ รปเบียบ อ้อบักคับที่เกี่ยวอ้อก
- ยอกาสในการปรั บปรุ กกิ จกรรมการบริ หารความเสี่ ยกลลปรปบบการควบคุม
ภายในให้ดีอ้ ึน
4) การปฏิบตั ิกานตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายในควรรวบรวม วิเคราปหข ปรปเมิน ลลปบันทึกอ้อมูลให้เพียกพอต่อการ
ปฏิบตั ิกานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุ ปรปสกคข ลลปหัวหน้าหน่ วยกานตรวจสอบภายในควรควบคุ มการ
ปฏิบตั ิกานที่ได้มอบหมายอย่ากใกล้นิด เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิกานจปสามารถบรรลุตามวัตถุปรปสกคข
ที่กาหนดไว้อย่ากมีคุณภาพ ซึ่ กจปเป็ นการน่วยพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วย
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5) การรายกานผลการปฏิบตั ิกาน
ผูต้ รวจสอบภายในควรรายกานผลการปฏิ บตั ิ กานอย่า กทัน กาล ยดยรายกานดัก กล่ า ว
ปรปกอบด้วย วัตถุปรปสกคข ออบเอต การสรุ ปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น อ้อเสนอลนป ลลปลนวทากในการ
ปรับปรุ กลก้ไอที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ดว้ ยความถูกต้อก ครบถ้วน นัดเจน เที่ยกธรรม รัดกุม สร้ากสรรคขลลป
รวดเร็ ว รวมทั้กควรเผยลพร่ ผลการปฏิบตั ิกานให้บุคคลที่เกี่ยวอ้อกลลปเหมาปสมได้รับทราบ
6) การติดตามผล
หั ว หน้ า หน่ ว ยกานตรวจสอบภายในควรก าหนดรปบบการติ ด ตามผลว่ า ได้มี ก ารน า
อ้อเสนอลนปในรายกานผลการปฏิบตั ิกานไปสู่ การปฏิบตั ิ
7) การยอมรับสภาพความเสี่ ยก
หัวหน้าหน่ วยกานตรวจสอบภายในควรนาเรื่ อกความเสี่ ยกที่ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย ลก่
อกคขกรซึ่กยักไม่ได้รับการลก้ไอหารื อกับผูบ้ ริ หาร
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็ นการยกฐานปลลปศักดิ์ศรี ออกวินานี พตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่อกลลป ยอมรับ
จากบุคคลทัว่ ไป รวมทั้กให้การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปอย่ากมีปรปสิ ทธิ ภาพ ผูต้ รวจสอบภายในควร ยึดถือลลปดารก
ไว้ซ่ ึ กหลักปฏิบตั ิดกั ต่อไปนี้
1. ความมีจุดยืนที่มนั่ คก ในเรื่ อกออกความซื่ อสัตยข ความอยันหมัน่ เพียร ลลปความรับผิดนอบ
2. การรักษาความลับ ในเรื่ อกออกการเคารพต่อสิ ทธิ ลห่กอ้อมูลที่ได้รับทราบ
3. ความเที่ยกธรรม ในเรื่ อกออกการไม่มีส่วนเกี่ยวอ้อกหรื อสร้ากความสัมพันธขใด ๆ ในอันที่
จปทาให้มีผลกรปทบต่อความเที่ยกธรรมในการปฏิบตั ิกาน
4. ความสามารถในหน้าที่ ในเรื่ อกออกความรู้ ทักษปลลปปรปสบการณขในกานที่ทา ปฏิบตั ิกานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในลลปพัฒนาตนเอกอย่ากต่อเนื่ อก
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
นอกเหนื อ จากคุ ณ สมบัติ ต ามมาตรฐานก าหนดต าลหน่ ก ออกส านั ก กานคณปกรรมการ
อ้ารานการพลเรื อน (สานักกาน ก.พ.) ผูต้ รวจสอบภายในที่ดีจปต้อกเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ในวินานี พ ลลปความรู้ ใน
สาอาวินาอื่นซึ่ กจาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิ กานตรวจสอบภายใน ลลปต้อกมีคุณสมบัติส่วนตัวที่ จาเป็ นลลป เหมาปสม
ดักนี้
1. มีความเนี่ยวนาแในหลักวินาพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายใน เน่น การ
บัแนี เศรษฐศาสตรข กฎหมาย รปเบียบ อ้อบักคับที่เกี่ยวอ้อกกับการปฏิบตั ิกานออกอกคขกรทั้กจากภายใน ลลป
ภายนอกอกคขกร ลลปเทคยนยลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ ความนานาแ ในการปรับใน้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ลลปเทคนิค การ
ตรวจสอบต่าก ๆ ที่จาเป็ นในการตรวจสอบภายใน
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3. มีความรอบรู ้เอ้าใจในหลักการบริ หาร เทคนิ คการบริ หารกานสมัยใหม่ การวากลผนกาน การ
จัดทาลลปการบริ หารกบปรปมาณ
4. มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร การท าความเอ้า ใจในเรื่ อ กต่ า ก ๆ การวิ เ คราปหข การ
ปรปเมินผล การเอียนรายกาน
5. มีความเนื่อมัน่ ในตนเอก มีความซื่ อสัตยขสุจริ ตต่ออกคขกรลลปเพื่อนร่ วมกาน
6. มีมนุ ษยขสัมพันธขที่ดี วากตัวเป็ นกลาก รู ้จกั กาลเทศป ยึดมัน่ ในอุดมการณข หลักการที่ ถูกต้อก
กล้าลสดกความเห็นในสิ่ กที่ได้วเิ คราปหข ลลปปรปเมินจากการตรวจสอบ
7. มีความอดทน หนักลน่น รับฟักความคิดเห็นผูอ้ ื่น
8. มีปฏิภาณ ไหวพริ บ มีความสามารถที่จปวินิจฉัยลลปตัดสิ นปั แหาต่าก ๆ ได้อย่ากถูกต้อก เที่ยก
ธรรม
9. เป็ นผูม้ ีวิสัยทัศนข มอกการณขไกล ติดตามวิวฒั นาการที่ทนั สมัย มีความคิดริ เริ่ ม สร้ากสรรคข ลลป
มอกปัแหาด้วยสายตาเยีย่ กผูบ้ ริ หาร
โครงสร้ างองค์ กรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
ปั จจุบนั ยครกสร้ากกานตรวจสอบภายในออกส่ วนรานการ ปรปกอบด้วย
1. หน่วยตรวจสอบภายในรปดับกรม / จักหวัด
เป็ นสายกานอึ้นตรกกับหัวหน้าส่ วนรานการรปดับกรมในส่ วนกลาก ลลปผูว้ า่ รานการจักหวัด
ในส่ วนภูมิภาค ยดยมีผตู้ รวจสอบภายในรปดับกรมลลปผูต้ รวจสอบภายในจักหวัดทาหน้าที่เป็ นเครื่ อกมือออกผูบ้ ริ หาร
ในการตรวจสอบติ ดตามลลปปรปเมิ นผลการปฏิ บตั ิ กานลลปการบริ หารกานออกส่ วนรานการ รวมทั้กการเป็ นที่
ปรึ กษาออกหน่วยกานภายในออกส่ วนรานการ
2. กลุ่มกานตรวจสอบภายในรปดับกรปทรวก
เป็ นสายกานอึ้ นตรกกับปลัดกรปทรวก ลลปท าหน้าที่ เป็ นฝ่ ายเลอานุ การออกคณปกรรมการ
ตรวจสอบภาครานการ ยดยมีผตู้ รวจสอบภายในรปดับกรปทรวก หน้าที่ ตรวจสอบลลปปรปเมินผลการ ดาเนินกาน
/ ยครกการที่มีความเสี่ ยกสู กหรื อที่มีความเนื่อมยยกรปหว่ากส่ วนรานการในกรปทรวก ตามที่
ปลัดกรปทรวกลลป /
หรื อคณปกรรมการตรวจสอบฯ มอบหมาย
3. คณปกรรมการตรวจสอบภาครานการ
ลต่กตั้กยดยมติคณปรัฐมนตรี ทาหน้าที่สอบทาน ลลปกากับดูลลรปบบการตรวจสอบภายใน
ในภาพรวมออกกรปทรวกให้มีปรปสิ ทธิ ภาพ ลลปรายกานผลให้ ปลัดกรปทรวก หรื อรัฐมนตรี หรื อคณปรัฐมนตรี
ทราบ ตามควรลก่กรณี
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โครงสร้ างองค์ กรงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
สตก.

คณปรัฐมนตรี

รัฐมนตรี วา่ การกรปทรวก/
รัฐมนตรี น่วยฯ

คณปกรรมการ
ตรวจสอบ

ปลัดกรปทรวก
ผูต้ รวจสอบ
ภายในรปดับ
กรปทรวก

ผูต้ รวจรานการกรปทรวก

ผูว้ า่ รานการจักหวัด

อธิบดี
ผูต้ รวจสอบ
ภายในรปดับกรม
รปดับกรม
สานัก

ผูต้ รวจสอบภายใน
จักหวัด

ผูต้ รวจรานการกรม

กอก

ศูนยข/เอต

ส่วนรานการ

ส่วนรานการ

ส่วนรานการ

บทที่ 2
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
กรปบวนการปฏิ บตั ิกานตรวจสอบภายในจาเป็ นต้อกดาเนิ นการอย่ากเป็ นอั้นตอน เพื่อให้ผูต้ รวจสอบ
ภายในสามารถปฏิ บตั ิ กานตรวจสอบได้อย่า กมัน่ ใจลลปได้ผลกานที่ มีคุณภาพ ทั้ก นี้ อั้นตอนออกการปฏิ บตั ิ กาน
ตรวจสอบที่สาคัแ ปรปกอบด้วย (ดูลผนภูมิทา้ ยบท)
1. การวากลผนตรวจสอบ
2. การปฏิบตั ิกานตรวจสอบ
3. การจัดทารายกานลลปติดตามผล
1. การวางแผนตรวจสอบ
การวากลผนเป็ นการคิ ดล่ วกหน้าก่ อนที่ จปลกมื อปฏิ บ ัติกานจริ กว่าจปตรวจสอบเรื่ อกใด
ด้ว ย
วัตถุ ปรปสกคขอปไร ที่หน่ วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน ลลปใน้เวลาตรวจสอบเท่าไร ยดยใน้ทรัพยากรที่มีอยู่ คือ
บุ ค ลากร กบปรปมาณ ลลปวัส ดุ อุ ป กรณข อ ย่า กเหมาปสม การวากลผนที่ ดี น่ ว ยให้ ก ารปฏิ บ ัติ ก านเป็ นไปตาม
วัตถุปรปสกคขภายในรปยปเวลา กบปรปมาณ ลลปอัตรากาลักที่กาหนด
การวากลผนตรวจสอบปรปกอบด้วยเนื้ อหาสารปสาคัแ 3 เรื่ อก ได้ลก่
เรื่ อกที่ 1 ปรปเภทออกการวากลผนตรวจสอบ
เรื่ อกที่ 2 อั้นตอนออกการวากลผนตรวจสอบ
เรื่ อกที่ 3 การเสนอลผนการตรวจสอบ
เรื่องที่ 1 ประเภทของการวางแผนตรวจสอบ
ตามกรอบการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ ลบ่กการวากลผนตรวจสอบ ออกเป็ น 2 ปรปเภท ดักนี้
1.1 การวากลผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
1.2 การวากลผนการปฏิบตั ิกาน (Engagement Plan)
1.1 การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
ลผนการตรวจสอบ หมายถึก ลผนการปฏิบตั ิกานที่หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในจัดทาอึ้น ยดย
ท าไว้ล่ ว กหน้ า เกี่ ย วกับ เรื่ อ กที่ จ ปตรวจสอบ จ านวนหน่ ว ยรั บ ตรวจ รปยปเวลาในการตรวจสอบลต่ ล ปเรื่ อ ก
ผูร้ ับผิดนอบในการตรวจสอบ รวมทั้กกบปรปมาณที่ใน้ในการปฏิ บตั ิกานตรวจสอบ ทั้กนี้ เพื่อปรปยยนนขในการสอบ
ทานความก้าวหน้าออกกานตรวจสอบเป็ นรปยป เพื่อให้กานตรวจสอบดาเนิ นไปอย่ากราบรื่ นทันตามกาหนดเวลา
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ลผนการตรวจสอบเปรี ยบเสมือนเอ็มทิศนี้ ทากออกการปฏิ บตั ิกานออกเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิกาน
ตรวจสอบภายในให้เดินไปในลนวทากที่ได้กาหนดไว้ ลผนการตรวจสอบจปกาหนดวัตถุปรปสกคข เป้ าหมาย ลลป
ออบเอตการปฏิ บตั ิกานตรวจสอบอย่ากกว้าก ๆ เพื่อให้เกิ ดปรปยยนนขต่อการปฏิ บตั ิกาน ลลปใน้เป็ นลนวทากในการ
จัดทาลผนการปฏิบตั ิกานออกผูต้ รวจสอบภายในต่อไป ทั้กนี้ ลผนการตรวจสอบจปลบ่กเป็ น 2 รปดับ ได้ลก่
ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็ นลผนที่จดั ทาไว้ล่วกหน้ามีรปยปเวลาตั้กลต่ 1 ปี อึ้นไป ยดยทัว่ ไปมีรปยปเวลา
3 – 5 ปี ลลปลผนฯ ต้อกกาหนดให้ครอบคลุ มหน่วยรับตรวจที่อยูใ่ นความรับผิดนอบทั้กหมด ลลปปรปกอบด้วย
รายลปเอียด ดักนี้
- หน่ วยรั บ ตรวจ หมายถึ ก หน่ วยกานต่าก ๆ ที่ รับ ผิดนอบ ในการปฏิ บตั ิ ก านออกส่ วนรานการหรื อ
หน่วยกานนั้น ๆ
- เรื่ อกที่จปตรวจสอบ หมายถึก เรื่ อกหรื อลผนกาน กาน / ยครกการ ที่จปตรวจสอบภายในลผนการตรวจสอบ
รปยปยาว
- รปยปเวลาที่จปทาการตรวจสอบ หมายถึก รปยปเวลาที่ใน้ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในลต่ลปลห่ ก
หรื อในลต่ลปเรื่ อกที่จปตรวจสอบ
- จานวนคน/วันที่จปทาการตรวจสอบ หมายถึก จานวนผูต้ รวจสอบ ลลปจานวนวันที่จปใน้ในการ
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในลต่ลปลห่ก หรื อในลต่ลปเรื่ อกที่จปตรวจสอบ
ข. แผนการตรวจสอบประจาปี เป็ นลผนที่จดั ทาไว้ล่วกหน้ามีรอบรปยปเวลา 1 ปี ลลปต้อกจัดทาให้สอดคล้อก
กับลผนการตรวจสอบรปยปยาวที่กาหนดไว้ ยดยการดึกหน่วยกานลลปเรื่ อกที่จปตรวจสอบในลต่ลปปี ตามที่ปรากฏ
ในลผนการตรวจสอบรปยปยาว มาจัดทาเป็ นลผนการตรวจสอบปรปจาปี ปรปกอบด้วยสารปสาคัแ ดักนี้
(1) วัตถุปรปสกคขออกการตรวจสอบ ควรกาหนดวัตถุปรปสกคขออกการตรวจสอบให้นดั เจนว่าจปตรวจสอบเพื่อให้
ทราบถึกเรื่ อกอปไรบ้าก เพื่อจปได้กาหนดออบเอตการปฏิบตั ิกานให้บรรลุวตั ถุปรปสกคขได้ เน่น เพื่อให้ลน่ใจว่าการ
ดาเนิ นกานออกกาน/ยครกการต่าก ๆ มี ปรปสิ ทธิ ผล ปรปสิ ทธิ ภาพลลปปรปหยัด มี การบริ หารจัดการที่ ดี การ
ปฏิ บ ตั ิ ก านเป็ นไปตามกฎหมาย รปเบี ย บ อ้อบัก คับ หรื อมติ ค ณปรั ฐมนตรี ที่ เกี่ ย วอ้อก นยยบาย ลลปวิธี ก าร
ปฏิบตั ิกานที่หน่วยกานกาหนด รวมทั้กการจัดทารายกานทากการเกินเป็ นไปอย่ากถูกต้อก เนื่อถือได้ ลลปทันเวลา
(2) ออบเอตการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ ควรกาหนดออบเอตการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าจปดาเนิ นการ
ตรวจสอบในหน่วยรับตรวจใดลลปเรื่ อกใดที่จปตรวจสอบบ้าก เมื่อไร ความถี่ในการตรวจสอบ รปยปเวลาที่จปทาการ
ตรวจสอบลต่ลปเรื่ อก ลลปจานวนคน/วันที่จปทาการตรวจสอบลต่ลปเรื่ อก ออบเอตการปฏิ บตั ิกานควรกาหนดให้
สอดคล้อกกับลผนการตรวจสอบรปยปยาว
(3) ผูร้ ับผิดนอบในการตรวจสอบ
(4) กบปรปมาณที่ใน้ในการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ
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1.2 แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
เมื่อหัวหน้าหน่วยกานตรวจสอบภายในได้จดั ทาลผนการตรวจสอบตามอ้อ 1.1 เสร็ จเรี ยบร้อย
ลล้ว หัวหน้าหน่วยกานตรวจสอบภายในจปต้อกมอบหมายให้ผตู ้ รวจสอบภายในดาเนิ นการตรวจสอบ
ตาม
ลผนการตรวจสอบที่วากไว้ ยดยผูต้ รวจสอบภายในจปต้อกวากลผนการปฏิ บตั ิ กานก่ อนการตรวจสอบ ฉปนั้น
ลผนการปฏิบตั ิกาน จึกหมายถึกลผนปฏิบตั ิกานที่ผตู้ รวจสอบภายใน ซึ่ กได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตรวจสอบ
ได้จดั ทาอึ้นล่วกหน้าว่าจปตรวจสอบเรื่ อกใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุปรปสกคข ออบเอต การตรวจสอบ
ลลปวิธีการตรวจสอบใด จึกจปทาให้การปฏิบตั ิกานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย
เรื่องที่ 2 ขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบ
เพื่อให้ก ารวากลผนการตรวจสอบเป็ นไปอย่ากมี ป รปสิ ทธิ ภาพ ผูต้ รวจสอบภายในควรดาเนิ นการตามลาดับ
อั้นตอน ดักนี้
2.1 การสารวจอ้อมูลเบื้อกต้น
2.2 การปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายใน
2.3 การปรปเมินความเสี่ ยก
2.4 การวากลผนการตรวจสอบ
2.5 การวากลผนการปฏิบตั ิกาน
2.1 การสารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ น
การสารวจอ้อมูลเบื้อกต้นมีวตั ถุ ปรปสกคขเพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในเรี ยนรู ้ ลลปทาความเอ้าใจ
เกี่ยวกับกานออกหน่วยกานที่ตอ้ กทาการตรวจสอบในรายลปเอียด รวมทั้กทาความคุน้ เคยกับหน่วยกานลลปรปบบกานที่
จปเลื อกมาตรวจสอบ ซึ่ กจปน่ วยให้ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปรปเมิ นความเสี่ ย กในนั้นต้นก่ อนจปดาเนิ นการ
ตรวจสอบได้อย่ากเหมาปสมลลปเป็ นรปบบ
ผูต้ รวจสอบภายในควรสารวจอ้อมูลเบื้อกต้นทุกครั้กก่อนดาเนิ นการตรวจสอบในลต่ลปปี หรื อ ในอั้นตอนถัดไปหาก
พิจารณาว่ามีความจาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิกาน ยดยอาจศึกษาอ้อมูลต่าก ๆ จากลผนภูมิ การจัดลบ่กส่ วนกาน
นยยบาย เป้ าหมาย วัตถุ ปรปสกคข รปเบี ยบปฏิ บตั ิ ออกอกคขกร ลลปทาความเอ้าใจเกี่ ยวกับลผนกลยุทธข ลผนการ
ปฏิบตั ิกาน ลลปคู่มือการปฏิบตั ิกาน การให้ได้มาซึ่ กอ้อมูลดักกล่าวเพิ่มอึ้น ผูต้ รวจสอบภายในอาจใน้วิธีการปรปนุ ม
หารื อกับผูบ้ ริ หารออกหน่ วยรั บตรวจ สัมภาษณข หัวหน้าหน่ วยรับตรวจลลปเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวอ้อก สักเกตการณข
ปฏิบตั ิกานจริ ก หากเป็ นการสารวจอ้อมูลเบื้อกต้นเกี่ยวกับกานที่เคยมีการตรวจสอบ มาก่อนลล้ว ผูต้ รวจสอบ
ภายในควรศึกษาอ้อมูลจากกรปดาษทาการลลปรายกานผลการปฏิบตั ิกานในครั้กก่อนปรปกอบด้วย
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2.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในต้อกปรปเมินผลรปบบการควบคุ มภายในที่ ลต่ลปหน่ วยรับตรวจได้จดั ให้มีอ้ ึนตาม
รปเบียบคณปกรรมการตรวจเกิ นลผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ยดยพิจารณาถึก
ความเหมาปสมลลปความเพียกพอออกรปบบการควบคุมภายใน ดักนั้น เพื่อให้บรรลุวตั ถุปรปสกคข ดักกล่าวลลป
สามารถปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายในได้อย่ากมีปรปสิ ทธิ ภาพ ผูต้ รวจสอบภายในควรมีความรู้ เกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในตามลนวคิดออก COSO ซึ่กปรปกอบด้วยอกคขปรปกอบ 5 อกคขปรปกอบ คือ
- สภาพลวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- การปรปเมินความเสี่ ยก (Risk Assessment)
- กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- สารสนเทศลลปการสื่ อสาร (Information and Communication)
- การติดตามลลปปรปเมินผล (Monitoring and Evaluation)
การปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายในมีวตั ถุปรปสกคขเพื่อปรปเมินความเพียกพอลลป ปรปสิ ทธิ ผลออก
รปบบการควบคุ มภายใน เพื่อให้ทราบว่ารปบบการควบคุมภายในที่ ได้จดั วากไว้น้ นั ได้นาไปปฏิ บตั ิ ตามที่กาหนด
ลลปผลกานบรรลุ ตามเป้ าหมายออกอกคขกร การปรปเมิ นผลการควบคุ มภายในลบ่กได้หลายปรปเภท เน่ น การ
ปรปเมินผลตามวัตถุปรปสกคขออกการควบคุ ม ปรปเมินผลตามอกคขปรปกอบการควบคุมภายใน ปรปเมินผลตาม
กิ จกรรมการควบคุ มเฉพาปด้าน หรื อเฉพาปกานใดกานหนึ่ ก การปรปเมินผลตาม
กิ จกรรมการควบคุ ม
ยดยรวมออกอกคขกร เป็ นต้น ยดยปกติการปรปเมินผลการควบคุมภายใน จปเลือกปรปเมินผลในปรปเภทใดปรปเภท
หนึ่ก ยดยกาหนดออบเอตในการปรปเมินผลตามความจาเป็ น
ทั้กนี้ ในการปรปเมินผลรปบบการควบคุมภายในไม่วา่ จปดาเนิ นการในปรปเภทใดก็ตาม จปปรปกอบด้วย
อั้นตอนหลัก ๆ ดักนี้
(1) การเลือกเรื่ อกหรื อสิ่ กที่จปปรปเมิน เน่น การเลื อกว่าจปปรปเมินทั้กรปบบ หรื อจปปรปเมิน
เฉพาปวัต ถุ ป รปสกคข ใ ดวัต ถุ ป รปสกคข ห นึ่ กออกรปบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วอ้อ ก หรื อ จปปรปเมิ น เฉพาป
อกคขปรปกอบด้านใดด้านหนึ่ก
(2) การทาความเอ้าใจยครกสร้ากออกรปบบการควบคุมภายใน ผูต้ รวจสอบภายในควร ทา
ความเอ้าใจยครกสร้าก รู ปลบบ วิธีการ ลลปวัตถุปรปสกคขที่ตอ้ กการจากรปบบการควบคุมภายใน
(3) การทดสอบการมีอยูจ่ ริ ก ลลปการปฏิบตั ิกานจริ กออกรปบบการควบคุมภายใน ในอั้นตอน นี้
ผูต้ รวจสอบภายในต้อกหาหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิจริ กในปั จจุบนั ว่ามีวิธีการอย่ากไร ยักคกเหมือนหรื อลตกต่ากกับ
รู ป ลบบ ยครกสร้ า ก หรื ออกคขป รปกอบออกการควบคุ ม ที่ ก าหนดไว้อย่า กไร ยดยอาจใน้ก ารสอบถาม ลลป
สักเกตการณขการปฏิบตั ิกานจริ ก
(4) การปรปเมินปรปสิ ทธิ ผล เป็ นการปรปเมินยดยการวิเคราปหขให้ทราบว่ารปบบการควบคุ ม
ภายในที่ มี อ ยู่ ล ลปใน้ จ ริ กนั้ น ได้ ส ร้ า กความมั่น ใจอย่ า กสมเหตุ ส มผลในความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายลลป
วัตถุปรปสกคขที่กาหนดไว้หรื อไม่

15
(5) การสรุ ป ผลการปรปเมินรปบบการควบคุ ม ภายใน เป็ นการพิจ ารณาว่า รปบบการ
ควบคุ ม ภายในที่มีอ ยู่น้ ัน เหมาปสมรัด กุม เพีย กใด มีจุด อ่อ นหรื อ จุด บกพร่ อ กหรื อมีความเสี่ ยกที่ จปทาให้ก าร
ดาเนิ นกานไม่บรรลุวตั ถุปรปสกคขหรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อใน้เป็ นอ้อมูลในการวากลผนการตรวจสอบ ให้
เหมาปสมต่อไป รวมทั้กน่วยในการกาหนดออบเอต วิธีการ ปริ มาณการตรวจสอบ รปยปเวลาที่ใน้ในการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดนอบลลปกบปรปมาณที่ใน้ในการตรวจสอบ ซึ่ กจปน่วยให้ปรปหยัดเวลา อัตรากาลัก ลลปกบปรปมาณ
ในการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ
2.3 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Asessment)
เนื่ อกจากภารกิ จการปฏิ บตั ิ กานออกอกคขกรยดยทัว่ ไปมักจปลบ่กลกตามหน่ วยกานลลปกิ จกรรม
ดักนั้น การวากลผนการตรวจสอบภายในให้สามารถครอบคลุมหน่วยกานหรื อกิจกรรม ที่ควรดาเนินการตรวจสอบใน
ลต่ ลปปี ได้อย่ากครบถ้วน ลลปเหมาปสมกับ ทรั พยากรออกกานตรวจสอบภายในที่ มี อยู่ อันได้ลก่ อัตรากาลัก
กบปรปมาณ วัสดุอุปกรณข ลลปรปยปเวลาการปฏิบตั ิกาน จึกมีความจาเป็ นต้อกนาลนวทากการปรปเมินความเสี่ ยกมา
ใน้ในการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ เพื่อน่ วยให้สามารถพิจารณาถึกความเสี่ ยกหรื อความน่าจปเป็ นที่อาจเกิดอึ้นลลป
เป็ นผลทาให้การทากานไม่บรรลุ วตั ถุปรปสกคขออกอกคขกร ซึ่ กหากพิจารณาลล้วเห็นว่ามีความสาคัแในรปดับสู ก ก็
ควรวากลผนการตรวจสอบทันทีหรื อในปี ลรก ๆ
อั้นตอนในการปรปเมินความเสี่ ยกเพื่อวากลผนการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในสามารถเลือก
ปรปเมินความเสี่ ยกในรปดับหน่วยกานทุกหน่วยกานหรื อรปดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในอกคขกรก็ได้ ตามความ
เหมาปสมกับศักยภาพออกตน ทั้กนี้ ไม่วา่ จปปรปเมินความเสี่ ยกในรปดับใดจปปรปกอบด้วย 3 อั้นตอนหลัก ๆ คือ
(1) การระบุปัจจัยเสี่ ยง เป็ นการค้นหาถึกสถานการณขหรื อสาเหตุที่จปก่อให้เกิดความเสี่ ยกอึ้น
ภายในอกคขกร ยดยผูต้ รวจสอบภายในอาจพิจารณาอ้อมูลที่ได้จากการสารวจเบื้อกต้น จากสภาพลวดล้อม ทัว่ ไปทั้ก
ภายในลลปภายนอกออกอกคขกร ลลปนามาลยกเป็ นปรปเภทออกอ้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกลยุทธข ด้านการดาเนิ นกาน
ด้านความรู ้ ด้านการเกิ น ลลปด้านกฎหมาย รปเบียบ เน่ น ปั จจัยเสี่ ยกเรื่ อกออกลผนลลปผลการปฏิบตั ิกาน ปั จจัย
เสี่ ยกเกี่ยวกับกรปบวนการลลปวิธีการดาเนินกาน ปั จจัยเสี่ ยกเรื่ อกการจัดการฐานอ้อมูล เป็ นต้น
(2) การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง เมื่อผูต้ รวจสอบภายในสามารถรปบุ สาเหตุความเสี่ ยกภายใน
อกคขกรว่าเป็ นเรื่ อกใดในรปดับหน่ วยกานหรื อกิ จกรรมลล้ว ก็ใ ห้ทาการวิเคราปหข ว่า ปั จจัยเสี่ ยกนั้นมี ผลกรปทบ
อย่ากไรต่ออกคขกรลลปมียอกาสหรื อความถี่ที่จปเกิดมากน้อยเพียกใด ยดยอาจกาหนดเกณฑขออกลต่ลปปั จจัยเสี่ ยกที่
พบเป็ น 3 รปดับ ได้ลก่ สู ก กลาก ต่ า ลลปให้คปลนนกากับไว้ดว้ ย เน่ น รปดับสู ก = 3 คปลนน
รปดับกลาก = 2 คปลนน รปดับต่า = 1 คปลนน หรื ออาจกาหนดเป็ น 5 รปดับ เน่น สู กมาก สู ก
ปาน
กลาก ต่า ต่ามาก เพื่อให้ได้คปลนนที่สามารถวิเคราปหขความเสี่ ยกได้ลปเอียดเพิ่มมากอึ้นก็ยอ่ มได้
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ทั้กนี้ การวิเคราปหข ความเสี่ ย กนี้ ผลกรปทบที่ เกิ ดอาจเที ยบกับจานวนเกิ นที่ ตอ้ กเสี ยไป
จากการดาเนิ นกานไม่บรรลุ วตั ถุ ปรปสกคข หรื อการรปบุผลกรปทบเป็ นปริ มาณหรื อตัวเลอ เน่ น การจัดทาลผน
ก่อสร้ากถนนไม่มีการสารวจอ้อมูลอย่ากเพียกพอ ทาให้มีอุปสรรคในอั้นตอนการดาเนิ นกาน เสี ยค่าใน้จ่ายในการสารวจ
เพิ่มเติม ซึ่ กเมื่อวิเคราปหขร่วมกับความถี่ที่จปเกิด ลลปจากการเก็บอ้อมูลสถิติลล้วพบว่าเกิดอึ้นเป็ นปรปจาทุกปี จานวน
เกินค่าใน้จ่ายที่เสี ยไปในลต่ลปครั้กตั้กลต่ 500,000 – 100,000 บาท ดักนั้น อาจกาหนดว่าปั จจัยเสี่ ยก ในเรื่ อกนี้
หากอยูใ่ นความเสี่ ยกรปดับสู ก = 3 คปลนน อยูใ่ นเกณฑข 500,000 บาท หากเป็ นความเสี่ ยกรปดับปานกลาก =
2 คปลนน จปอยูใ่ นเกณฑข น้อยกว่า 500,000 ไม่ต่ากว่า 100,000 ลลปเป็ นความเสี่ ยกต่า = 1 คปลนน ในเกณฑขต้ กั ลต่
100,000 บาทลกไป
อั้นตอนสุ ดท้ายออกการวิเคราปหข ผูต้ รวจสอบภายในต้อกสรุ ปในภาพรวมออก ส่ วน
รานการว่าลต่ลปหน่วยกานหรื อกิจกรรมที่เลือกปรปเมินมีความเสี่ ยกยดยเฉลี่ยด้วยคปลนนเท่าใดบ้าก
(3) จัดลาดับความเสี่ ยง เมื่อผูต้ รวจสอบภายในทราบลล้วว่าในลต่ลป หน่ วยกาน หรื อ
กิจกรรมตามที่เลื อกปรปเมิน มีคปลนนความเสี่ ยกเท่าใดลล้ว ให้นามาจัดเรี ยกลาดับจากคปลนนมากสุ ดไปหาน้อยสุ ด
เพื่อใน้ในการวากลผนการตรวจสอบรปยปยาวลลปปรปจาปี ต่อไป (ตัวอย่ากผลการปรปเมินความเสี่ ยก ภาคผนวก 1)
2.4 การวางแผนการตรวจสอบ
จากผลการปรปเมินรปบบการควบคุมภายในลลปการปรปเมินความเสี่ ยก ผูต้ รวจสอบภายในจป
สามารถพิจารณาได้ว่าควรวากลผนการตรวจสอบรปยปยาว (ตัวอย่ากลผนการตรวจสอบรปยปยาว ภาคผนวก 2) ใน
หน่วยกานหรื อกิจกรรมใด ดักนี้
(1) นาลาดับความเสี่ ยกจากการปรปเมินความเสี่ ยกในอั้นตอนที่ 2.3 มาพิจารณาจัดน่วกความ
เสี่ ยก เพื่อให้ได้หน่วยกานหรื อกิจกรรมใดที่มีความเสี่ ยกในรปดับสู กเพียกใด ที่ควรวากลผนการตรวจสอบในปี ลรก
ๆ ลลปไล่เรี ยกความเสี่ ยกตามลาดับที่คานวณได้ในปี ถัด ๆ ไป
(2) พิจารณาความถี่ที่ควรเอ้าทาการตรวจสอบ
(3) คานวณจานวนคน/วัน ที่จปทาการตรวจสอบลต่ลปหน่วยกาน หรื อกิจกรรมที่จปตรวจสอบ
อ้อควรรปวัก ในการวากลผนการตรวจสอบ ควรต้อกพิ จารณาว่า ผูต้ รวจสอบภายในมี ความรู้
ความสามารถ ลลปความนานาแในการตรวจสอบในรายลปเอียดกานนั้น ๆ เพียกพอหรื อไม่ มิฉปนั้นจปเกิดความ
เสี่ ยกในการปฏิ บ ตั ิ กานที่ เกิ ดจากตัวออกผูต้ รวจสอบ ซึ่ กอาจจปท าให้ลผนการตรวจสอบไม่ ปรปสบความส าเร็ จตาม
วัตถุปรปสกคขได้
เมื่อได้กาหนดลผนการตรวจสอบรปยปยาวลล้ว ผูต้ รวจสอบภายในต้อกกาหนดลผนการตรวจสอบ
ปรปจาปี (ตัวอย่ากลผนการตรวจสอบปรปจาปี ตามภาคผนวก 3) ยดยการนาอ้อมูลจากลผนการตรวจสอบรปยปยาวใน
ลต่ลปปี มาจัดทาลผนการตรวจสอบปรปจาปี ดักนี้
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(1) กาหนดวัตถุ ปรปสกคขใ นเรื่ อกหรื อกิ จกรรมที่ ทาการตรวจสอบ เพื่อจปได้วากลผนการ
ปฏิบตั ิกานตรวจสอบให้บรรลุวตั ถุปรปสกคขที่ตอ้ กการ
(2) กาหนดออบเอตการปฏิบตั ิกานตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เรื่ อกที่ตรวจ ความถี่ใน
การตรวจสอบ รปยปเวลาการตรวจสอบ ลลปจานวนคน / วัน
(3) กาหนดผูร้ ับผิดนอบในการตรวจสอบ ยดยรปบุนื่อผูร้ ับผิดนอบในการตรวจสอบ
(4) กาหนดกบปรปมาณที่ใน้ปฏิ บตั ิกานตรวจสอบ ยดยรปบุกบปรปมาณที่จปใน้ปฏิบตั ิกาน
ตรวจสอบทั้กปี ยดยลยกรายการให้นดั เจน เน่น ค่าเบี้ยเลี้ยก ค่าที่พกั ลลปค่าพาหนป ฯลฯ
2. 5 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผูต้ รวจสอบภายในควรจัดทาลผนการปฏิบตั ิกานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยกานตรวจสอบภายในให้สอดคล้อกกับลผนการตรวจสอบปรปจาปี ในการวากลผนการปฏิบตั ิกานยักต้อกอาศัย
อ้อมูลจากการสารวจอ้อมูลเบื้อกต้น การปรปเมินผลรปบบการควบคุ มภายใน รวมทั้กผลการปรปเมิน ความเสี่ ยก
เพื่อให้การวากลผนการปฏิบตั ิกานในลต่ลปเรื่ อกครอบคลุมปรปเด็นการตรวจสอบที่มีความสาคัแ การวากลผนการ
ปฏิบตั ิกานควรจัดทาเป็ นลายลักษณข อกั ษรลลปมีลกั ษณปยืดหยุ่น ยดยสามารถลก้ไอปรับปรุ ก ให้เหมาปสมตาม
สภาวการณขได้ตลอดเวลา ลลปให้ผา่ นการสอบทานลลปเห็นนอบจากหัวหน้าหน่วยกานตรวจสอบภายใน ทั้กนี้
การวากลผนการปฏิบตั ิกานมีอ้ นั ตอนดาเนินการ ดักนี้
(1) การกาหนดปรปเด็นการตรวจสอบ
(2) การกาหนดวัตถุปรปสกคขในการปฏิบตั ิกาน
(3) การกาหนดออบเอตการปฏิบตั ิกาน
(4) การกาหนดลนวทากการปฏิบตั ิกาน
(1) การกาหนดประเด็นการตรวจสอบ
ในการวากลผนการปฏิบตั ิกาน ซึ่ กผูต้ รวจสอบควรทาการสารวจอ้อมูลเพิ่มเติ ม เน่ น ปรปนุ มหารื อกับ
ผูบ้ ริ หารออกหน่ วยรั บตรวจที่ จปเอ้าไปตรวจสอบ สัมภาษณข บุคคลทั้กภายในลลปภายนอกที่ มีส่วนเกี่ ยวอ้อกกับ
กิจกรรมที่จปตรวจสอบ วิเคราปหขเปรี ยบเทียบอ้อมูลที่สารวจได้ จัดทาลผนภาพ (Flowchart) การปฏิบตั ิกาน
เป็ นต้น ลลปในกรณี ที่ผตู ้ รวจสอบภายในได้ทาการปรปเมินความเสี่ ยกในรปดับหน่วยกานก็ควรต้อกปรปเมินความ
เสี่ ยกในรปดับกิจกรรม เพื่อหาอ้อมูล หลักฐานเพิ่มเติม ที่จปกาหนดปรปเด็นออกการตรวจสอบว่าปรปเด็นใดควร
ตรวจสอบในรายลปเอียด เพื่อจปได้กาหนดวัตถุ ปรปสกคข ออบเอต ลลปลนวทากการปฏิบตั ิกานตรวจสอบใน
รายลปเอียดต่อไป
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงาน
ผูต้ รวจสอบควรกาหนดวัตถุปรปสกคขออกการปฏิบตั ิกานในเรื่ อก หรื อกิจกรรมที่ตรวจสอบไว้ เพื่อให้
ทราบว่ า เมื่ อ การตรวจสอบสิ้ น สุ ด ลล้ว ผูต้ รวจสอบจปได้ป รปเด็ น อ้อ ตรวจพบอปไรบ้า ก ในการก าหนด
วัตถุ ปรปสกคขออกการปฏิ บตั ิกาน ผูต้ รวจสอบควรกาหนดวัตถุ ปรปสกคขให้ครอบคลุ มปรปเด็น การตรวจสอบที่
สาคัแ ๆ หรื อที่ควรสนใจเป็ นพิเศษ ลลปควรพิจารณาเรื่ อกความเสี่ ยกลลปการควบคุม
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(3) การกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
การกาหนดออบเอตการปฏิบตั ิกานเป็ นการกาหนดเพื่อให้ทราบว่าจปตรวจสอบอปไรเป็ น
จานวนมากน้อยเท่าใด ผูต้ รวจสอบภายในควรกาหนดออบเอตออกการปฏิ บตั ิกานให้เพียกพอ ในอันที่จปน่ วยให้
สามารถปฏิบตั ิกานให้บรรลุตามวัตถุปรปสกคข ซึ่ กควรกาหนดให้ครอบคลุ มถึ กรปบบการทากานต่าก ๆ เอกสาร
หลักฐาน รายกาน บุคลากร ลลปทรัพยขสินที่เกี่ยวอ้อก
(4) การกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ลนวทากการปฏิบตั ิกาน หมายถึก การกาหนดวิธีปฏิบตั ิกานในรายลปเอียดที่ ผูต้ รวจสอบภายใน
ต้อกจัดทาเป็ นลายลักษณขอกั ษร ซึ่ กจปเป็ นส่ วนหนึ่ กออกการปฏิ บตั ิกาน เพื่อใน้เป็ นลนวทากในการปฏิบตั ิกานใน
รายลปเอียดว่าในการตรวจสอบลต่ลปเรื่ อกจปต้อกตรวจสอบอปไรบ้าก ด้วยวัตถุปรปสกคขอปไร
ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด ลลปใน้วิธีการลลปเทคนิ คการตรวจสอบใด ซึ่ กจปน่วยในการรวบรวมหลักฐานใน
รายลปเอียดเป็ นไปอย่ากมีปรปสิ ทธิ ภาพ ยดยจัดทารายลปเอียดอั้นตอนหรื อวิธีการปฏิบตั ิกานตรวจสอบตั้กลต่เริ่ มต้น
จนสิ้ นสุ ด (ตัวอย่ากลผนการปฏิบตั ิกาน ตามภาคผนวก 3)
แผนการปฏิบัติงานสาหรับการตรวจสอบในแต่ ละเรื่องหรือกิจกรรม ควรประกอบด้ วยสาระสาคัญ ดักนี้
1) เรื่ อกลลปหน่วยรับตรวจ ควรกาหนดว่าเป็ นลผนการปฏิบตั ิกานตรวจสอบในเรื่ อกใด ลลป ณ
หน่วยรับตรวจใดบ้าก
2) วัตถุ ปรปสกคขในการปฏิ บตั ิ กาน ควรก าหนดเพื่ อให้ทราบว่าผูต้ รวจสอบภายในจปทราบ
ปรปเด็นอ้อตรวจพบอย่ากไรบ้าก เมื่อเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบ
3) ออบเอตการปฏิบตั ิกาน ควรกาหนดออบเอตปรปเด็นที่จปตรวจสอบลลปปริ มาณกาน ที่จป
ทาการทดสอบ เพื่อลสดกให้เห็นถึกผลสาเร็ จตามวัตถุปรปสกคขในการปฏิบตั ิกานที่กาหนดไว้
4) ลนวทากการปฏิบตั ิกาน
ควรกาหนดอั้นตอนหรื อวิธีการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ ในลต่
ลปเรื่ อกให้นดั เจนลลปเพียกพอ รปบุวิธีการในการคัดเลือกอ้อมูล การวิเคราปหข การปรปเมินผล ลลปการบันทึก
อ้อมูลที่ได้รับรปหว่ากการบริ หารกานตรวจสอบ รวมทั้กกาหนดเทคนิ คการตรวจสอบที่เหมาปสม (รายลปเอียด
เทคนิคการตรวจสอบปรากฏในบทที่ 3) อันจปน่ วยให้การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วน ลลป เพียกพอที่จป
บรรลุวตั ถุปรปสกคขที่กาหนดไว้
5) นื่ อ ผูต้ รวจสอบภายในลลปรปยปเวลาที่ ตรวจสอบ เพื่ อให้ ทราบว่าใครเป็ นผูร้ ั บผิ ดนอบ
ตรวจสอบเรื่ อกใด ลลปตรวจสอบเมื่อใด
6) สรุ ปผลการตรวจสอบ
เพื่อใน้บนั ทึกผลการตรวจสอบยดยสรุ ปเฉพาปปรปเด็น การ
ตรวจสอบที่สาคัแพร้อมรปบุรหัสกรปดาษทาการที่ใน้บนั ทึกผลการตรวจสอบ เพื่อสปดวกในการอ้ากอิก ลลปการ
ค้นหากรปดาษทาการ นอกจากนี้ ควรลกลายมือนื่ อผูต้ รวจสอบลลปผูส้ อบทานพร้ อมทั้กวันที่ที่ตรวจสอบหรื อสอบ
ทานไว้ดว้ ย เพื่อลสดกให้เห็นว่าใครเป็ นผูต้ รวจสอบลลปผูส้ อบทาน
เมื่ อผูต้ รวจสอบภายในได้ก าหนดลผนการปฏิ บ ตั ิ ก านเสร็ จเรี ย บร้ อยลล้ว กานอั้นต่ อไปออกผู ้
ตรวจสอบภายในที่จปต้อกพิจารณาก่อนเอ้าทาการตรวจสอบตามอั้นตอนลลปวิธีการที่ได้กาหนดไว้ตามลผนการ
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ปฏิบตั ิกาน คือ กรปดาษทาการที่จาเป็ นต้อกใน้ในการปฏิบตั ิกานตามลนวทากการปฏิบตั ิกานที่กาหนดไว้ เพื่อบันทึก
อ้อมูล อ้อตรวจพบต่ากๆ ในรปหว่ากการปฏิบตั ิกานนั้น ๆ ให้เป็ นหลักฐานอ้ากอิกในการเอียนรายกานผลการ
ปฏิบตั ิกานลลปเสนอลนปลนวทากการลก้ไออ้อบกพร่ อกต่อไป (รายลปเอียดกรปดาษทาการจปกล่าวถึกในอั้นตอน
ออกการรวบรวมกรปดาษทาการ)
เรื่องที่ 3 การเสนอและการอนุมัติแผน
เมื่ อหัวหน้าหน่ วยกานตรวจสอบภายในได้วากลผนการตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้ อยลล้ว ให้เสนอ
ลผนการตรวจสอบต่อผูบ้ ริ หารสู กสุ ดออกส่ วนรานการ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิภายในเดือนกันยายนออกทุกปี ลลป
ควบคุ ม ดู ล ลการปฏิ บ ัติก านให้ เ ป็ นไปตามลผนที่ ก าหนด ซึ่ ก ในรปหว่า กการปฏิ บ ตั ิ ก านถ้า หัว หน้า หน่ วยกาน
ตรวจสอบภายในพบว่ามีสิ่กหนึ่ กสิ่ กใดที่ ทาให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิ กานให้เป็ นไปตามลผนการตรวจสอบได้ หัวหน้า
หน่ วยกานตรวจสอบภายในควรพิ จารณาทบทวนลลปปรั บ ปรุ กลผนการตรวจสอบใหม่ ลลปเสนอให้ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาอนุมตั ิอีกครั้กหนึ่กด้วย
เมื่ อ ผู ้ต รวจสอบภายในจัด ท าลผนการปฏิ บ ัติ ก านตามภารกิ จ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากหั ว หน้ า
หน่วยกานตรวจสอบภายในเสร็ จเรี ยบร้อย ควรเสนอลผนการปฏิบตั ิกานให้หวั หน้าหน่วยกานตรวจสอบภายในให้
ความเห็นนอบก่อนที่จปดาเนินการตรวจสอบในอั้นตอนต่อไป
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบตั ิกานตรวจสอบ หมายถึก กรปบวนการตรวจสอบ สอบทาน ลลปรวบรวมหลักฐาน เพื่อวิเคราปหข
ลลปปรปเมินผลการปฏิ บตั ิกานออกหน่ วยกานต่าก ๆ ว่าเป็ นไปตามนยยบาย ลผนกาน รปเบียบปฏิ บตั ิออกอกคขกร
รวมทั้กกฎหมายที่เกี่ ยวอ้อก พร้ อมทั้กเสนออ้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ ลลปอ้อเสนอลนปต่อ ผูบ้ ริ หารเพื่อ
ปรปกอบการตัดสิ นใจในการบริ หารกาน
การปฏิบตั ิกานตรวจสอบ ปรปกอบด้วยสารปสาคัแ 3 เรื่ อก ได้ลก่
เรื่ อกที่ 1 ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิกานตรวจสอบ
เรื่ อกที่ 2 รปหว่ากการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ
เรื่ อกที่ 3 การปฏิบตั ิเมื่อเสร็ จสิ้ นกานตรวจสอบ
เรื่องที่ 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลักจากจัดทาลผนการปฏิบตั ิกานเสร็ จเรี ยบร้อยลล้ว ผูต้ รวจสอบภายในต้อกจัดทาตารากการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ
ในรายลปเอียดออกกานตรวจสอบลต่ลปกานหรื อกิจกรรม ลลปทาความตกลกกับหน่วยรับตรวจในเรื่ อกความพร้อม
ออบเอตออกการตรวจสอบ กาหนดวันลลปรปยปเวลาที่ใน้ในการตรวจสอบ การดาเนิ นการก่อนเริ่ มปฏิ บตั ิกาน
ตรวจสอบ มีอ้ นั ตอน ดักนี้
1.1 การลจ้กผูร้ ับตรวจ หัวหน้าผูต้ รวจสอบภายในควรติดต่อผูบ้ ริ หารออกหน่ วยรับตรวจ ลลปผูท้ ี่มีหน้าที่
รับผิดนอบกานหรื อกิจกรรมที่จปถูกตรวจสอบให้ทราบถึกวัตถุปรปสกคข ออบเอต กาหนดวันลลปรปยปเวลาที่ใน้ใน
การตรวจสอบ
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1.2 การคัดเลือกทีมตรวจสอบ เป็ นการคัดเลื อกผูต้ รวจสอบภายในที่เหมาปสมกับความรู ้ ความสามารถออกผู ้
ตรวจสอบภายในตามกานหรื อกิจกรรมที่ตรวจสอบ อันจปมีผลต่อการปฏิบตั ิกานออก
ผูต้ รวจสอบภายใน
1.3 การบรรยายสรุ ปกานตรวจสอบอย่ากย่อให้ลก่ทีมตรวจสอบ เพื่อให้ทีมตรวจสอบได้รับทราบถึกวัตถุปรปสกคข
ลลปรปยปเวลาในการตรวจสอบยดยรวม กบปรปมาณลลปค่าใน้จ่ายที่ใน้ในการตรวจสอบ รายลปเอียดการเดินทากลลป
กรปดาษทาการที่ตอ้ กใน้ในการตรวจสอบ
1.4 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ในการปฏิบตั ิกานตรวจสอบควรกาหนดให้หนึ่ กในทีมผูต้ รวจสอบภายในเป็ นหัวหน้าทีม
เพื่อทาหน้าที่เพิ่มเติม ดักนี้
(1) สร้ากสัมพันธขกบั ผูบ้ ริ หารออกหน่วยรับตรวจ ยดยจัดปรปนุมเปิ ดลลปปิ ดกานตรวจสอบ ลลปลก้ไอ
ปั แหาที่เกิดอึ้นรปหว่ากการตรวจสอบ
(2) จัดทาตารากการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ
กากับดูลลการตรวจสอบออกผูร้ ่ วมทีม ให้เป็ นไปตาม
วัตถุปรปสกคขลลปตารากการปฏิบตั ิกานที่กาหนดไว้
(3) ลก้ไอเพิ่มเติมลนวการตรวจสอบลลปออบเอตการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้อกกับสภาพลวดล้อมที่
เปลี่ยนลปลกไป
1.5 การเตรี ยมการเบื้อกต้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่ อกใดหรื อกิจกรรมใด ผูต้ รวจสอบภายใน
ควรเตรี ยมการในเบื้อกต้นเกี่ยวกับเรื่ อกดักต่อไปนี้
(1) สอบทานกานตรวจสอบที่ทามาลล้ว เพื่อกาหนดออบเอตการตรวจสอบ เน่น กรปดาษทาการ รายกาน
ผลการปฏิบตั ิกาน ลลปรายกานอื่นที่เกี่ยวอ้อก
(2) ศึกษาลผนการดาเนินกานออกหน่วยกาน เพื่อให้ทราบถึกยครกการต่าก ๆ ปั แหา ลผนกานลลป
วัตถุปรปสกคขยดยรวม
(3) ศึกษารายลปเอียดออกอ้อมูลอ้ากอิกที่จาเป็ นต้อกใน้ในการตรวจสอบ
เรื่องที่ 2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายในเริ่ ม ปฏิ บ ัติ ก านตรวจสอบด้วยการปรปนุ ม เปิ ดกานตรวจสอบ รปหว่า กที ม
ตรวจสอบกับ ผูร้ ั บ ตรวจที่ เ กี่ ย วอ้อก หัวหน้า ที ม ตรวจสอบจปเป็ นผูด้ าเนิ น การปรปนุ ม อธิ บ ายวัต ถุ ป รปสกคข
รายลปเอี ยดออกออบเอตการตรวจสอบให้ผูร้ ั บ ตรวจทราบ รปหว่ากการปฏิ บ ตั ิ ก านตรวจสอบมี อ้ นั ตอนที่ ค วร
ดาเนินการ ดักนี้
2.1 การมอบหมายกานตรวจสอบ หัวหน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายกานตามที่
ผูต้ รวจสอบภายในลต่ลปคนมีความถนัด ความรู ้ ความนานาแ รวมทั้ก ควรเลือกกานที่สามารถพัฒนา ความ
นานาแลลปปรปสบการณขลก่ผตู ้ รวจสอบภายในลต่ลปคน ลลปไม่กรปทบต่อความเป็ นอิสรปด้วย
2.2 วิธีปฏิบตั ิการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจลลปเทคนิ คการ
ตรวจสอบให้เหมาปสมในลต่ลปอั้นตอน ดักนี้
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(1) การรวบรวมอ้อมูลลลปหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่ กอาจเป็ นทากการยดยเป็ นลายลักษณข
อักษร ลลปไม่เป็ นทากการด้วยวาจา
(2) การเอ้าสักเกตการณข ปฏิ บตั ิกาน เพื่อหาอ้อสรุ ปออกการปฏิ บตั ิ กานนั้น ๆ ว่ามีปรปสิ ทธิ ภาพ
เพียกใด
(3) การทาการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ เอกสาร ลลปสิ นทรัพยข ทั้กนี้ รวมถึกการ
สอบทานปรปสิ ทธิผลออกรปบบการควบคุมภายใน
(4) การทดสอบการปฏิบตั ิกานตามรปบบที่วากไว้
(5) การตรวจสอบเนิกวิเคราปหข ซึ่กเป็ นวิธีการวิเคราปหขลลปเปรี ยบเทียบอ้อมูลที่เป็ นตัวเลอ
2.3 การกากับดูลลการปฏิบตั ิกาน
หัวหน้า ที ม ตรวจสอบมี หน้า ที่ ก ากับ ดู ลลการปฏิ บ ตั ิ ก านออกผูร้ ่ วมที ม อย่า ก ลปเอี ย ดสม่ า เสมอ
เพื่อให้ลน่ใจว่าการปฏิบตั ิกานตรวจสอบเป็ นไปตามวิธีปฏิบตั ิการตรวจสอบ ลลปออบเอตการตรวจสอบที่กาหนด
ไว้ พร้อมทั้กเวลาที่ใน้ในการปฏิบตั ิกานให้สอดคล้อกกับตารากการปฏิบตั ิกานตรวจสอบที่กาหนดไว้
2.4 การนาลผนการปฏิบตั ิกานตรวจสอบมาใน้
ผูต้ รวจสอบภายในต้อกนาลผนการปฏิบตั ิกานที่ได้จดั ทาไว้ล่วกหน้า มาใน้เป็ น ลนวทากใน
การปฏิบตั ิกานตรวจสอบ ลผนการปฏิบตั ิกานตรวจสอบสามารถลก้ไอเพิม่ เติมให้เหมาปสมกับ สถานการณขได้ ยดย
ผูต้ รวจสอบภายในควรรปบุ อ ้อเสนอลนปในการลก้ไอลผนการปฏิ บ ัติกานไว้ในกรปดาษท าการ ซึ่ กหัว หน้า ที ม
ตรวจสอบต้อกปรปเมินความสมเหตุสมผลออกอ้อเสนอลนป
2.5 การเปลี่ยนลปลกออบเอตออกการตรวจสอบ
หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจาเป็ นต้อกเปลี่ยนลปลกออบเอตออกการตรวจสอบ เพื่อ ให้สอดคล้อกกับ
สภาพที่เปลี่ยนไป ยดยพิจารณาความสมเหตุสมผลลลปความคุม้ ค่าที่จปเปลี่ยนลปลกออบเอตการตรวจสอบ ทั้กนี้
ต้อกได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ก
2.6 การปรปนุมปิ ดกานตรวจสอบ
การปรปนุมปิ ดกานตรวจสอบ จปกรปทาเป็ นอั้นตอนสุ ดท้ายเมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ
ได้จดั ทาสรุ ปผลสิ่ กที่ตรวจพบ หรื อเมื่อจัดทาร่ ากรายกานผลการปฏิบตั ิกานเสร็ จเรี ยบร้อยลล้ว ผูเ้ อ้าร่ วมปรปนุ มต้อก
ปรปกอบด้วยผูบ้ ริ หารหน่ วยรับตรวจที่มีอานาจสั่กการให้ปฏิบตั ิตามอ้อเสนอลนปหรื อผลสรุ ปจากที่ปรปนุม เรื่ อก
ต่าก ๆ ที่นาเอ้ามาเป็ นวารปการปรปนุม ดักนี้
(1) สรุ ปการตรวจสอบ
(2) ทาความเอ้าใจลลปนี้ลจกปรปเด็นที่ยกั สกสัย
(3) ลลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลลปหาอ้อยุติในปรปเด็นที่ยกั มีความเห็นไม่ตรกกัน
(4) ลจ้กกาหนดการการออกรายกานผลการปฏิบตั ิกาน
(5) ออบคุณผูเ้ กี่ยวอ้อกในการให้ความร่ วมมือ
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เรื่องที่ 3 การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
หลักจากเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิกานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจลล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบ ควรสอบ
ทานให้ลน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่าก ๆ เสร็ จสมบูรณข ลลปเป็ นไปตามลผนการตรวจสอบ ที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้อกสอบทานกรปดาษทาการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้ จากการตรวจสอบ
ลลปอ้อสรุ ปสิ่ กที่ตรวจพบ สอบทานร่ ากรายกานผลการปฏิบตั ิกาน ปรปเมินผลการปฏิบตั ิกานออกผูต้ รวจสอบภายใน
ลต่ลปคน ยดยปรปเมินจากความสาเร็ จออกกานตามวัตถุปรปสกคขที่กาหนดไว้
การปฏิบตั ิกานเมื่อเสร็ จสิ้ นกานตรวจสอบ ปรปกอบด้วย
3.1 การรวบรวมหลักฐาน
3.2 การรวบรวมกรปดาษทาการ
1.3 การสรุ ปผลการตรวจสอบ
3.1 การรวบรวมหลักฐาน
หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Evidence) หมายถึก เอกสาร อ้อมูล หรื ออ้อเท็จจริ กต่าก ๆ ที่ผตู้ รวจสอบ
ภายในได้จากการใน้เทคนิ คลลปวิธีการต่าก ๆ ในการรวบรวมอึ้นรปหว่ากทาการตรวจสอบ รวมถึก หลักฐานที่ออ
เพิ่มเติมเพื่อใน้เป็ นอ้อมูลในการสนับสนุ นความเห็นเกี่ยวกับอ้อสรุ ปหรื ออ้อตรวจพบในการพิสูจนขวา่ สิ่ กที่ได้ตรวจพบ
นั้น มีความถูกต้อกน่าเนื่ อได้มากน้อยเพียกใด คุณสมบัติออกหลักฐานการตรวจสอบควรปรปกอบด้วยคุณสมบัติ 4
ปรปการ คือ ความเพียกพอ (Sufficiency) ความเนื่ อถือได้ลลปจัดหามาได้ (Competency) ความเกี่ ยวอ้อก (Relevancy)
ลลปความมีปรปยยนนข (Usefulness)
ความเพียงพอของหลักฐานการตรวจสอบ หมายถึก อ้อมูลจริ กที่รวบรวมได้ลลปจานวนอ้อมูลมีความเพียก
พอที่ จปทาให้สามารถยืนยันหรื อให้ออ้ สรุ ปได้อย่า กถู กต้อก สมเหตุ ส มผล ทาให้ทุกคนสรุ ป ความเห็ นได้อย่า ก
เดี ย วกัน การพิ จารณาว่า จานวนเพี ย กพอหรื อไม่ น้ ัน ต้อกพิ จารณาว่า หลัก ฐานนั้นเป็ นหลัก ฐานทากตรกหรื อ
หลักฐานทากอ้อม ในกรณี ที่เป็ นหลักฐานทากตรกซึ่ กได้ลก่หลักฐานที่ยืนยันได้นดั เจน ลน่นอนทาให้ทุกคนหมด
ความสกสัยได้ มีหลักฐานเพียกนิ้นเดียวก็เพียกพอ ถ้าเป็ นหลักฐานทากอ้อม ซึ่ กได้ลก่หลักฐานลวดล้อมที่มาเสริ ม
ความมัน่ ใจลลปความน่าจปเป็ น ดักนั้น หลักฐานทากอ้อมอาจจปต้อกมีจานวนมากหรื อหลายปรปเภท
ความเชื่ อถือได้ และจัดหามาได้ ของหลักฐาน หมายถึก อ้อมูลที่ได้มาจากลหล่กที่เนื่ อถือได้ลลปยดยใน้เทคนิ ค
วิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด เน่น
- อ้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากลหล่กอิสรปหรื อลหล่กภายนอกน่าเนื่ อถือมากกว่าอ้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากภายใน
หน่วยรับตรวจ
- อ้อมูลหลักฐานที่ได้มาจากรปบบควบคุมภายในที่ดี น่าเนื่ อถือมากกว่าอ้อมูลหลักฐาน ที่ได้มาจากรปบบควบคุม
ภายในที่มีจุดอ่อน
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- การสักเกตการณข การคานวณ ลลปวิธีการอื่นได้ยดยตัวผูต้ รวจสอบเอกน่ าเนื่ อถื อมากกว่าอ้อมูลหลักฐานที่
ได้มาจากการปฏิบตั ิกานออกผูอ้ ื่น
- ต้นฉบับออกอ้อมูลหลักฐานน่าเนื่ อถือมากกว่าภาพถ่ายสาเนาหรื อร่ าก
- อ้อมูลจากความเห็นออกผูเ้ นี่ยวนาแลลปผูป้ รปกอบวินานี พ
มีความน่าเนื่อถือกว่าความเห็นออกบุคคลธรรมดา
ความเกี่ยวข้ องของหลักฐาน หมายถึก หลักฐานที่มีความเกี่ยวอ้อกกับวัตถุปรปสกคขการตรวจสอบ มี
ความสัมพันธขกบั อ้อคิดเห็นลลปอ้อเสนอลนปออกผูต้ รวจสอบ
ความมีประโยชน์ ของหลักฐาน
หมายถึ ก หลักฐานที่น่วยในการควบคุมลลปตัดสิ นใจออกผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้ส่วนรานการปรปสบความสาเร็ จตามวัตถุปรปสกคขที่กาหนด เน่ น ความทันเวลา(Timeliness) ในการใน้
ปรปยยนนข ลลปความมีสารป(Materiality) ในการสรุ ปความเห็นหรื อตัดสิ นใจ
3.2 การรวบรวมกระดาษทาการ (Working Papers Preparation)
กรปดาษทาการ (Working Papers) คือ เอกสารที่ผตู ้ รวจสอบภายใน จัดทาอึ้นในรปหว่ากการ
ตรวจสอบเพื่อบันทึกรายลปเอียดการทากาน ซึ่ กปรปกอบด้วยอ้อมูลต่าก ๆ ที่ใน้ในการตรวจสอบ ออบเอตการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ อ้อมูลจากการปรปเมินลลปวิเคราปหข ลลปผลสรุ ปออกการตรวจสอบเพื่อใน้เป็ น
ลนวทากในการรายกานผลการปฏิบตั ิกาน
ในการปฏิ บตั ิ กานออกผูต้ รวจสอบตั้กลต่การวากลผนการตรวจสอบ การปฏิ บ ตั ิ กานตรวจสอบ การ
รวบรวมหลักฐานลลปอ้อมูล ตลอดจนการร่ ากรายกานผลการปฏิ บตั ิ กาน จาเป็ นต้อกจัดทากรปดาษทาการเพื่ อ
อานวยความสปดวกในการเก็บบันทึกหลักฐานต่าก ๆ เกี่ ยวกับวิธีการตรวจสอบที่ใน้ ผลที่ได้จากการตรวจสอบลลป
หลักเกณฑขในการสรุ ปผลการตรวจสอบ ลลปยักเป็ นหลักฐานการปฏิบตั ิกานออกผูต้ รวจสอบภายใน ในการสอบ
ทาน ทบทวนกานในความรั บ ผิดนอบลลปการวัดผลกาน อันเป็ นการบ่ ก นี้ ถึ ก มาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ กานออก
ผูป้ ฏิบตั ิกานตรวจสอบ เพื่อปรปยยนนขในการอ้ากอิกภายหลัก รวมทั้กการอ้ากอิกในการตรวจสอบครั้กต่อไป ลลป
การอ้ากอิกกับบุคคลภายนอก
วัตถุประสงค์ ของกระดาษทาการ
หลักเกณฑขในการจัดทากรปดาษทาการยักไม่มีการกาหนดให้เป็ นรู ปลบบใดลบบหนึ่ ก
ยดยเฉพาป ลลปยักไม่มี
กฎเกณฑขตายตัวหรื อมี สู ตรสาเร็ จว่าต้อกจัดทาในรู ปลบบใดลลปอย่ากไร ผูต้ รวจสอบภายในต้อกใน้ความรู้ ความ
นานาแลลปดุ ลยพินิจออกตนว่าการตรวจสอบเรื่ อกนั้น ๆ ควรจัดทากรปดาษทาการอย่ากไร ยดยยึดถื อหลักที่ ว่า
กรปดาษทาการนั้นสามารถน่ วยให้หัวหน้าผูต้ รวจสอบภายในใน้ทบทวนการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ ที่ดาเนิ นการไปลล้ว
ได้เป็ นอย่ากดี ลลปสามารถบอกได้วา่ กานนั้นได้ทาตามลผนการตรวจสอบที่ได้กาหนดไว้หรื อไม่เพียกใด
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ประเภทของกระดาษทาการ ปรปกอบด้วย
1. กรปดาษทาการที่ผูต้ รวจสอบภายในจัดทาอึ้ นเอก เน่ น กรปดาษทาการที่ใน้บนั ทึกลผนการตรวจสอบลลป
ลผนการปฏิบตั ิกาน กรปดาษทาการบันทึกการปรปเมินผลรปบบการควบคุ มภายใน กรปดาษทาการบันทึกผลการ
ตรวจสอบยดยลปเอียดในลต่ลปเรื่ อก กรปดาษทาการสรุ ปปรปเด็นอ้อตรวจพบ กรปดาษทาการ ในการร่ ากรายกาน
ผลการปฏิบตั ิกาน เป็ นต้น
2. กรปดาษทาการที่จดั ทายดยหน่วยรับตรวจ เน่น สาเนาเอกสาร หรื อสาเนารายลปเอียดปรปกอบบัแนี หรื ออื่น ๆ
ลลปลผนผักทากเดินออกรปบบกาน เป็ นต้น
3. กรปดาษทาการที่ผตู ้ รวจสอบได้รับจากบุคคลภายนอก เน่น ใบตอบรับลจ้กการยืนยันยอด ลบบสอบถาม ลลป
หนักสื อร้อกเรี ยนการทุจริ ต เป็ นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ต รวจสอบภายในใน้ส าเนาเอกสารหรื อ เอกสารอื่ น ๆ ที่ จ ัด ท ายดยหน่ วยรั บตรวจหรื อได้รั บจาก
บุคคลภายนอกเป็ นส่ วนหนึ่ กออกกรปดาษทาการ ผูต้ รวจสอบภายในจปต้อกตรวจสอบความถูกต้อกออกกรปดาษทาการ
ปรปเภทนี้ เน่นเดียวกับกรปดาษทาการที่ผตู ้ รวจสอบภายในจัดทาอึ้นเอก (ตัวอย่ากกรปดาษทาการ ภาคผนวก 5)
ลักษณะของกระดาษทาการทีด่ ีควรประกอบด้ วยลักษณะ ดักนี้
1. ความถูกต้อกลลปสมบูรณข เป็ นอ้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบตั ิกานตรวจสอบจริ ก รวมทั้ก ได้ใน้
วิธีการตรวจสอบอื่นจนลน่ใจว่าถูกต้อกเนื่ อถื อได้ พร้ อมทั้กมีกรปดาษทาการตามอั้นตอนต่าก ๆ ลลปใน้อา้ กอิกได้
อย่ากสมบูรณข
2. ความนัดเจนลลปเอ้าใจก่าย ตั้กลต่การรปบุวตั ถุปรปสกคข วิธีการตรวจสอบที่ใน้ ลลปลาดับผล
การตรวจสอบที่ได้ ถ้อยคาที่ใน้ควรเลือกใน้ถอ้ ยคาที่เอ้าใจก่าย มีคาอธิ บายความอย่ากกปทัดรัดลลปได้ใจความ
3. ความเรี ยบร้อยลลปอ่านก่ายเป็ นรู ปลบบเดียวกัน กรปดาษทาการลต่ลปลผ่นควรจัดทาให้เป็ น
รปเบียบเรี ยบร้ อย เอี ยนตามลาดับจากบนลกล่ าก จากซ้ายไปอวา ด้วยลายมื อลลปการลกนามที่ อ่านก่ าย จัดเรี ยก
กรปดาษทาการลต่ลปลผ่นให้ก่ายต่อการสอบทาน การจัดทากรปดาษทาการควรทาในรู ปลบบเดียวกัน
4. ความเพียกพอลลปตรกกับวัตถุปรปสกคข กรปดาษทาการควรให้ออ้ มูลที่ตรกกับวัตถุปรปสกคขออก
การจั ด ท าลลปตรกกั บ วัต ถุ ป รปสกคข อ อกลผนการตรวจสอบลลปเป็ นปรปยยนนข ใ นการอ้ า กอิ ก ไม่ ค วรมี
รายลปเอียดเกินความจาเป็ น สรุ ปอั้นตอนการตรวจสอบลลปวิธีการตรวจสอบที่สาคัแ ลลปผลสรุ ปออก
การ
ตรวจสอบ ลลปต้อกปรปหยัดเวลาในการจัดทาในรปหว่ากการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายในควรสรุ ปผลการตรวจสอบกานลต่ลปส่ วนเมื่อเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบ ยดยการ
สรุ ปการตรวจสอบจากกรปดาษทาการที่ได้จดั ทา ผูต้ รวจสอบภายในควรพิจารณาอย่ากรอบคอบลลปสรุ ปเฉพาปสิ่ กที่เป็ น
สารปสาคัแเท่านั้น
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ผลสรุ ปการตรวจสอบจากกรปดาษทาการอาจทาได้หลายรู ปลบบ คือ
1. การสรุ ปลต่ลปส่ วนกานที่ตรวจสอบ
เป็ นการสรุ ปสารปสาคัแออกเรื่ อกที่ตรวจสอบเป็ น
ส่ วน ๆ ยดยรปบุวตั ถุ ปรปสกคขการตรวจสอบ ออบเอตการตรวจสอบ สิ่ กที่ ตรวจพบ สรุ ปผลการตรวจสอบ
อ้อเสนอลนปออกผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้ก สิ่ กที่ได้รับการลก้ไอลล้วจากผูร้ ับตรวจ
2. การสรุ ปลบบสถิติ เป็ นการสรุ ปยดยใน้ลบบสถิติในการรายกานผลที่ได้จากการทดสอบรายการ
การสรุ ปควรจัดทาเป็ นอั้น ๆ ลดหลัน่ กันในรู ปสามเหลี่ ยม กล่าวคือ อ้อมูลส่ วนยอดจปมีรายลปเอียด ปรปกอบ
น้อยลดหลัน่ กันลกไปตามลาดับ
3. การสรุ ปผลการปรปนุม เป็ นการลลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูร้ ับผิดนอบในหน่วยรับตรวจ ผู ้
ตรวจสอบภายในสรุ ปผลการปรปนุ มเกี่ ยวกับสิ่ กที่เห็ นด้วย ลลปสิ่ กที่ไม่เห็ นด้วย พร้อมทั้กอ้อเสนอลนป ลลป
รปบุวนั ที่ เวลา ที่มีการปรปนุม
4. การสรุ ปตามลนวการตรวจสอบ เป็ นการสรุ ปสิ่ กที่ตรวจพบลลปอ้อคิดเห็นออกผูต้ รวจสอบ
ภายในตามอั้นตอนออกลนวการตรวจสอบ
5. การสรุ ปอ้อบกพร่ อก
เป็ นส่ วนที่สาคัแที่สุดส่ วนหนึ่ กออกการรายกานการสรุ ปผลต้อก
ตรกกับอ้อเท็จจริ กที่เกิดอึ้น หรื ออ้อบกพร่ อกต่าก ๆ ที่ได้ตรวจพบ
การจัดเก็บกระดาษทาการ
ยดยปกติกรปดาษทาการที่ทาอึ้นในการตรวจสอบกวดหนึ่ ก จปจัดเก็บไว้ในลฟ้ ม ลยกเป็ น 2 ปรปเภท
คือ
1. ลฟ้ มปัจจุบนั (Current File) ใน้กบั กรปดาษทาการที่ทาอึ้นในกวดการตรวจสอบกวดนั้น หรื อครั้ก
นั้นยดยเฉพาป ลลปจปไม่มีส่วนสัมพันธขที่เกี่ ยวอ้อกกับการตรวจสอบกวดต่อไป เน่น กรปดาษทาการตรวจนับเกินสด
ฯลฯ
2. ลฟ้ มถาวร (Permanent File) ใน้กบั กรปดาษทาการที่เกี่ ยวอ้อกกับการตรวจสอบกวดอื่น ๆ ที่มี
ความสาคัแที่ ตอ้ กใน้อา้ กอิ กปรปกอบการตรวจสอบกวดต่อ ๆ ไป เน่ น รายกานผลการปฏิ บตั ิกาน ลผนภูมิการ
จัดลบ่กส่ วนกาน ฯลฯ
3.3 การสรุ ปผลการตรวจสอบ
การสรุ ปผลการตรวจสอบ
เป็ นวิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก านตรวจสอบอั้นสุ ดท้ายก่ อนการจัดท า
รายกานผลการปฏิบตั ิกานหลักจากที่ผตู้ รวจสอบภายในได้ทาการตรวจสอบ เรื่ อกใดเรื่ อกหนึ่ กลล้วเสร็ จ หรื อเป็ น
เรื่ อกที่เห็นว่าจาเป็ นต้อกรายกานผลรปหว่ากการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ ยดยผูต้ รวจสอบจปต้อกรวบรวมอ้อเท็จจริ กลลป
หลัก ฐานต่ า ก ๆ ที่ ไ ด้ร ปหว่า กการตรวจสอบ เพื่ อสรุ ป หาอ้อ ตรวจพบหรื อ สิ่ ก ที่ ตรวจพบทั้ก ด้า นดี ลลปปั แ หา
อ้อบกพร่ อกที่คิดว่ามีค่าควรลก่การตรวจสอบ ลลปรายกานให้ผเู ้ กี่ยวอ้อกทราบ
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สิ่ งที่ตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึก อ้อเท็จจริ กที่รวบรวมลลปสรุ ป จากหลักฐานที่ได้
รปหว่ากการตรวจสอบผลการดาเนิ นกาน ตามวัตถุปรปสกคขออกการตรวจสอบ อ้อตรวจพบที่ควรลก่การรายกานให้
ผูเ้ กี่ยวอ้อกทราบ ควรมีลกั ษณปดักนี้
1. มีความสาคัแควรค่าลก่การรายกาน ยดยอาจเป็ นอ้อตรวจพบทั้กด้านดีลลปด้านอ้อบกพร่ อก
อ้อตรวจพบด้านดี ควรรายกานเพื่อส่ กเสริ มอวัแกาลักใจลก่ผปู ้ ฏิบตั ิดีลลปเป็ นตัวอย่ากกับหน่วยกานอื่น ส่ วน อ้อ
ตรวจพบด้ า นบกพร่ อ ก ปั แ หาที่ ร ายกานควรเป็ นปั แ หาส าคัแ มี ผ ลกรปทบต่ อ ผลส าเร็ จ ออกกานอย่ า กมี
สารปสาคัแ
2. มีหลักฐานนัดเจนลลปรับฟั กได้ ผลสรุ ปดักกล่าวอาจได้มาจากอ้อเท็จจริ กที่มีหลักฐานถูกต้อก
เนื่อถือได้ ลลปบากส่ วนอาจได้มาจากการวิเคราปหขอย่ากเที่ยกธรรม ยดยการใน้ดุลยพินิจออกผูป้ รปกอบวินานีพ
ในการสรุ ปผลการตรวจสอบผูต้ รวจสอบภายในต้อกสรุ ปอ้อตรวจพบให้ครบอกคขปรปกอบ ยดย
ต้อกนี้ ให้เห็นอ้อเท็จจริ กว่าผูต้ รวจสอบภายในพบอปไร สภาพที่เกิดเป็ นอย่ากไร (Statement of Condition) สิ่ กที่
ตรวจพบต่ากจากอ้อกาหนด กฎหมาย หรื อสิ่ กที่ควรจปเป็ นอย่ากไร (Audit Criteria) สิ่ กที่ตรวจพบมีผล อย่ากไรบ้าก
(Effect) ทาไมจึกเกิ ดอึ้นได้ (Cause) ลลปจปลก้ไอได้อย่ากไร อกคขปรปกอบออกอ้อตรวจพบ ปรปกอบด้วย 5
อกคขปรปกอบ ได้ลก่
1. สภาพที่เกิ ดจริ ก (Condition) ได้ลก่ สิ่ กที่ผตู ้ รวจสอบปรปมวลผลอ้อเท็จจริ กจากการสักเกตการณข
การสอบถามพนักกานผูป้ ฏิบตั ิ วิเคราปหข ทดสอบ ลลปสอบทาน ยดยมีออ้ มูลหลักฐานที่ลน่นดั
2. เกณฑขการตรวจสอบ (Criteria) ได้ลก่ หลักเกณฑขที่จปใน้ในการตรวจสอบ ยดยอาจกาหนดจาก
กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบตั ิกาน ลผนกานที่กาหนด หรื อหลักปฏิบตั ิที่ดี
3. ผลกรปทบ (Effect) ได้ลก่ อ้อมูลลสดกยอกาสความเสี่ ยก หรื อผลเสี ยหายที่จปเกิดจากปั แหานั้น
ยดยควรรปบุในเนิ กปริ มาณ จานวนความเสี ยหาย จานวนวันที่ล่าน้า การรปบุผลกรปทบที่นดั เจนมีสารปสาคัแ ๆ
เป็ นปั จจัยสาคัแที่ทาให้ออ้ ตรวจพบได้รับความสนใจจากผูท้ ี่เกี่ยวอ้อก
4. สาเหตุ (Cause) ได้ลก่ อ้อมูลลสดกสาเหตุ สาเหตุที่เกิดปั แหานั้นเกิ ดจากรปบบการควบคุ ม
ภายในที่ไม่ดี หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎ รปเบียบ อ้อบักคับ รปบบ นยยบาย มาตรฐาน ที่หน่วยกานกาหนด
5. อ้อเสนอลนป (Recommendation) เป็ นอ้อมูลตามความเห็นที่ผตู ้ รวจสอบเสนออึ้น ยดยอาจ
เสนอตามความเห็นที่พฒั นามาจากความเห็นออกผูต้ รวจสอบ ผูเ้ นี่ยวนาแ ลลปผูท้ ี่เกี่ยวอ้อก เพื่อให้ออ้ เสนอลนปนั้น
มี คุ ณ ค่ า เป็ นที่ ย อมรั บ ลลปปฏิ บ ัติ ไ ด้ อ้อ เสนอลนปควรท าในลัก ษณปสร้ า กสรรคข ลลปค านึ ก ถึ ก ต้น ทุ น ลลป
ผลปรปยยนนขที่จปได้รับว่าคุม้ ค่าที่จปปฏิบตั ิ
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3. การจัดทารายงานและติดตามผล
3.1 การจัดทารายงาน
การจัดทารายกานเป็ นการรายกานผลการปฏิ บตั ิกานให้ผูบ้ ริ หารทราบถึ กวัตถุ ปรปสกคข
ออบเอต วิธีปฏิบตั ิกานลลปผลการตรวจสอบอ้อมูลทั้กหมดทุกอั้นตอน สรุ ปอ้อบกพร่ อกที่ตรวจพบ ปรปเด็นความ
เสี่ ยกที่สาคัแลลปการควบคุม รวมทั้กเรื่ อกอื่น ๆ ที่ผบู้ ริ หารควรทราบ พร้ อมอ้อเสนอลนปในการลก้ไอ ปรับปรุ ก
เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวอ้อกพิจารณาสั่กการลก้ไอปรับปรุ กต่อไป
การเสนอรายกานผลการปฏิ บตั ิ กานเป็ นเทคนิ คอย่า กหนึ่ ก ที่ ผูต้ รวจสอบ จปต้อกเอาใจใส่
เป็ นพิเศษเพราปรายกานนั้นลสดกให้เห็นถึกคุณภาพออกการปฏิบตั ิกานออกผูต้ รวจสอบภายในทั้กหมด ลักษณปออก
รายกานที่ดีตอ้ กเป็ นรายกานที่มีปรปยยนนขต่อผูอ้ ่านรายกานเรื่ อกที่มีสารปสาคัแ อ้อตรวจพบเป็ นเรื่ อกที่ตรกกับ
อ้อเท็จจริ ก อ้อเสนอลนปหรื อ อ้อลนปนาเป็ นปรปยยนนขลลปสามารถปฏิบตั ิได้
โดยสรุ ปลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานทีด่ ี มีองค์ ประกอบดังนี้
ถูกต้ อง (Accuracy) รายกานผลการปฏิบตั ิกานต้อกมีความถูกต้อก อ้อความทุกปรปยยค ตัวเลอ
ทุกตัว เอกสารอ้ากอิกทุกนนิ ดต้อกมาจากหลักฐานที่น่าเนื่ อถื อ ลลปผูต้ รวจสอบได้ปรปเมินอ้อมูลเหล่านั้นลล้ว การ
อ้ากอิ กทุ กครั้ กต้อกมี เอกสารหลักฐานปรปกอบลลปสามารถให้คาอธิ บายลล้วพิ สูจนขอ ้อเท็จจริ กได้ทุกเรื่ อก การ
รายกานสิ่ กใดก็ยอ่ มหมายความว่าสิ่ กนั้นผูต้ รวจสอบได้ทราบหรื อได้ยอมรับลล้วว่าเป็ นสิ่ กที่ตรกตามอ้อเท็จจริ ก
ชั ดเจน (Clarity) หมายถึ ก ความสามารถในการสื่ ออ้อความหรื อความต้อกการออก ผู้
ตรวจสอบ หรื อสิ่ ก ที่ ต้อ กการเสนอให้ ผูอ้ ่ า นรายกานเอ้า ใจเน่ นเดี ย วกับ ผูต้ รวจสอบภายใน ยดยไม่ ต้อกมี ก าร
ตีความหรื ออธิ บายเพิ่มเติม
กะทัดรัด (Conciseness) หมายถึก การตัดทอนความคิด อ้อความ คาพูดที่ฟุ่มเฟื อย หรื อสิ่ กที่
ไม่ใน่สารปสาคัแลลปสิ่ กที่ไม่เกี่ยวอ้อกยดยตรกกับเรื่ อกที่จปรายกานออกไป
ทันกาล (Timeliness) การเสนอรายกานต้อกกรปทาภายในเวลาที่เหมาปสม ทันต่อการลก้ไอ
สถานการณข ผูต้ รวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่ กที่ตรวจพบ ควรรายกานในอณปลลปเวลาใด เพราป ผูบ้ ริ หาร
ต้อ กน าสิ่ ก ที่ เ สนอในรายกานไปด าเนิ น การต่ อ มิ ใ น่ เ ก็ บ รายกานไว้เ ป็ นจดหมายเหตุ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ทาก
ปรปวัติศาสตรข
สร้ างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายกานควรลสดกให้เห็นคุณภาพลลปความจริ กใจออก
ผูต้ รวจสอบ ผูร้ ายกานควรนี้ ให้เห็ นส่ วนดี ออกการปฏิ บตั ิ กานก่ อนที่ จปกล่ าวถึ กอ้อบกพร่ อกต่ าก ๆ ที่ ต้อกการให้
ปรับปรุ ก ทาให้ผอู ้ ่านคล้อยตามคาลนปนา ลลปอ้อเสนอลนป ลลปมี ความพอใจที่ จปให้ความร่ วมมือ ในการลก้ไอ
ปรับปรุ ก การวิจารณขออ้ บกพร่ อกยดยไม่มีการให้ออ้ เสนอลนป หรื อการวิจารณขยดยปราศจากการเสนอลนปอ้อยุติที่
นอบด้วยเหตุผลเป็ นสิ่ กที่ไม่ควรกรปทา
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จูงใจ (Pursuance) การเสนอรายกานควรจูกใจให้ผอู ้ ่านจับปรปเด็นได้ต้ กั ลต่ตน้ จนจบ ยดยการ
ใน้รูปลบบถ้อยคา ลลปศิลปปออกภาษา ทาให้ผอู ้ ่านยอมรับลลปเกิดความรู ้สึกต้อกการลก้ไอปั แหาหรื ออ้อลนปนาที่
ผูต้ รวจสอบเสนอในรายกาน ยดยนี้ให้เห็นปั แหา ปรปยยนนขร่วมกันลลปปรปยยนนขต่ออกคขกร ไม่ตาหนิ ยดยไม่มี
อ้อลนปนาในเนิกสร้ากสรรคข ให้ทราบถึกผลกรปทบที่อาจเกิดอึ้นหากไม่ลก้ไอ
รู ปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
รู ปลบบออกรายกานผลการปฏิบตั ิกานอึ้นอยูก่ บั ผลออกการตรวจสอบ ลลปความต้อกการออกฝ่ าย
บริ หาร รู ปลบบลลปวิธีการรายกานที่ใน้กนั ยดยทัว่ ไป มีดกั นี้ (ตัวอย่ากรายกานผลการปฏิบตั ิกาน ภาคผนวก 6)
1. การรายงานเป็ นลายลักษณ์ อักษร (Written Report) เป็ นวิธีการรายกานที่มีลกั ษณปเป็ นทากการ ใน้รายกานผลการ
ปฏิ บตั ิกานเมื่อการตรวจสอบกานหนึ่ กกานใดลล้วเสร็ จ ผูต้ รวจสอบภายในจปต้อกจัดทารายกานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบ เสนอความเห็นหรื ออ้อเสนอลนปเป็ นลายลักษณขอกั ษรเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
2. การรายงานด้ วยวาจา (Oral Report) ลยกเป็ น
2.1 การรายกานด้วยวาจาที่ไม่เป็ นทากการ ส่ วนใหแ่ใน้กบั รายกานที่ตอ้ กกรปทายดยเร่ กด่วนเพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณข
จปใน้ในกรณี ที่ควรลจ้กให้ผบู ้ ริ หารหรื อหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันทีที่ตรวจพบ เพราปหากปล่อยให้ล่าน้า
อาจมีความเสี ยหายมากอึ้น
2.2 การรายกานด้วยวาจาที่เป็ นทากการ เป็ นการรายกานยดยการเอียนรายกานลลปมีการนาเสนอด้วยวาจา
ปรปกอบ
นอกจากนี้ การรายกานด้วยวาจายักใน้ในกรณี เสนอรายกานผลความคืบหน้า หรื อผลการ
ตรวจสอบยครกการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หาร เพื่อออความเห็นเกี่ยวกับอ้อเท็จจริ กที่ตรวจพบ หรื อออความ
คิดเห็นเพิ่มเติม หรื อออความน่ วยเหลื อในกรณี การตรวจสอบมีปัแหาหรื ออุปสรรค เน่ น ผูร้ ับตรวจ ไม่ให้ความ
ร่ วมมือหรื อไม่ให้เอกสารบากอย่ากเพื่อการตรวจสอบ
รายงานแบบเป็ นทางการและรายงานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทัว่ ไปประกอบด้ วยสาระสาคัญ ดังนี้
1. บทคัดย่อ (Summary) การเสนอรายกานควรจัดทาบทคัดย่อไว้ดา้ นหน้าออกรายกานที่จป
นาเสนอผูบ้ ริ หาร เป็ นการย่อเนื้อความออกรายกานอย่ากสั้น ๆ กปทัดรัด นัดเจน ลลปได้ใจความครอบคลุมเนื้ อหา
ออกรายกานทั้กหมด ลสดกอ้อเท็จจริ กหรื ออ้อบกพร่ อกที่เกิดอึ้น ผลกรปทบที่มีต่ออกคขกร ลลปอ้อเสนอลนป ในการ
ลก้ไอปรับปรุ ก ยดยไม่ตอ้ กลสดกเหตุผลปรปกอบ ลต่เป็ นอ้อมูลที่เพียกพอให้ผบู ้ ริ หารเอ้าใจลลปสั่กการได้
2. บทนา (Introduction) คือส่ วนลรกออกรายกานที่บอกให้ทราบว่าผูต้ รวจสอบภายในได้
ตรวจสอบเรื่ อกอปไรในหน่ วยกานใด เป็ นการตรวจสอบตามลผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ หรื อเป็ นการตรวจสอบ
กรณี พิเศษ
3. วัตถุประสงค์ (Purpose) ลสดกเป้ าหมายการตรวจสอบให้นดั เจน เพื่อให้ผอู ้ ่านรายกาน
ติดตามปรปเด็นได้สปดวก ลลปคาดการณขได้วา่ จปทราบอ้อมูลใดบ้ากเมื่ออ่านรายกานจบ
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4. ขอบเขต (Scope) ลสดกถึกรปยปเวลาลลปปริ มาณออกกานที่ได้ทาการตรวจสอบมีมากน้อย
เพียกใด มีออ้ จากัดอปไรบ้ากที่ผตู ้ รวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ หรื อต้อกนปลอการตรวจสอบไว้ก่อน
พร้อมเหตุผลปรปกอบ
5. สิ่ งที่ตรวจพบ (Audit Findings) เป็ นส่ วนสาคัแออกรายกานผลการปฏิบตั ิกานที่ลสดกถึก
อ้อเท็จจริ กที่ตรวจพบทั้กในด้านดีลลปที่ควรได้รับการลก้ไอ วิธีการดาเนิ นการลก้ไอ รวมทั้กความเห็นออกผูร้ ับการ
ตรวจ
6. ข้ อเสนอแนะ (Recommendation) เป็ นอ้อเสนอลนปที่ผตู ้ รวจสอบภายในเสนอลนปต่อ
ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เพื่อสั่กการลก้ไอ ปรับปรุ ก อ้อเสนอลนปควรมีลกั ษณปสร้ากสรรคข ลลป
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
7. ความเห็น (Opinion) หากอ้อความใดเป็ นความเห็ นมิ ใน่ ออ้ เท็จจริ ก หรื อยักไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนเพียกพอ ผูต้ รวจสอบภายในควรรปบุให้นดั เจนว่าเป็ นความเห็นเท่านั้น
8. เอกสารประกอบ (Supporting Evidences) เนื่อกจากการรายกานเป็ นเพียกการสรุ ปผล
ดักนั้น รายกานควรเสนออย่ากกปทัดรัด อ้อมูลใดที่จาเป็ นต้อกอ้ากถึ ก ลต่เป็ นอ้อมูลยาว หรื อมีรายลปเอียดมาก
ควรลสดกเป็ นเอกสารปรปกอบลนบท้ายรายกานไว้ดว้ ย เอกสารปรปกอบไม่ควรมีมากจนเกินไปจนทาให้รายกานไม่
น่าสนใจ
3.2 การติดตามผล (Follow Up)
การติดตามผลเป็ นอั้นตอนสุ ดท้ายออกกรปบวนการปฏิ บตั ิกานตรวจสอบภายใน ซึ่ กถื อได้วา่ เป็ น
อั้นตอนที่สาคัแยิ่กออกการตรวจสอบ
เพราปลสดกถึกคุณภาพลลปปรปสิ ทธิ ผลออกกานตรวจสอบว่าผูร้ ับการ
ตรวจลลปผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามอ้อเสนอลนปในรายกานการปฏิบตั ิกานตรวจสอบหรื อไม่ ลลปอ้อบกพร่ อกที่พบ
ได้รับการลก้ไออย่ากเหมาปสมลล้วหรื อยัก เมื่อผูต้ รวจสอบภายในเสนอรายกานผลการปฏิบตั ิกานต่อ
ผูบ้ ริ หาร
รปดับสู กลล้ว ผูต้ รวจสอบภายในต้อ กติดตามผลว่าผูบ้ ริ หารฯ ได้สั่กการหรื อไม่ปรปการใด ลลปหาก สั่กการลล้ว
หน่ วยรับตรวจดาเนิ นการตามอ้อเสนอลนปออกผูต้ รวจสอบภายในที่ผบู ้ ริ หารสั่กการหรื อไม่
เพื่อให้ลน่ ใจว่า
อ้อบกพร่ อกที่พบได้รับการลก้ไออย่ากเหมาปสม หรื อมี ปัแหาลลปอุปสรรคอย่ากไร ลลปรายกานผลการติดตามต่อ
ผูบ้ ริ หารต่อไป ทั้กนี้ ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบลล้วมิได้สั่กการลก้ไอตามอ้อเสนอลนป ลสดกว่าผูบ้ ริ หารยอม
รับภารปความเสี่ ยกหากเกิดความเสี ยหายอึ้นในอนาคต
แนวทางการติดตามผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1. หัว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรพิ จ ารณาก าหนดวิ ธี ก ารลลปเวลาที่ เ หมาปสมในการ
ติดตามผล พร้อมทั้กจัดกบปรปมาณออกหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การติดตามผลทาได้อย่ากมีปรปสิ ทธิ ภาพ
2. ควรกาหนดตารากเวลาที่ใน้ในการติดตามผลออกรายกานผลการปฏิบตั ิกานในปี ก่อนไว้ใน
ลผนการตรวจสอบในปี ปั จจุบนั การกาหนดตารากเวลาที่จปใน้ในการติดตามผล ควรหารื อกับหัวหน้าหน่วยกาน ที่
รับการตรวจสอบหรื อผูท้ ี่เกี่ยวอ้อก เพื่อความร่ วมมือลลปอานวยความสปดวกในการติดตามผล
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3. ผูต้ รวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามผล ต้อกไม่มีส่วนเกี่ ยวอ้อกในการรายกานผล
การปฏิ บตั ิกานนั้น ๆ เพื่อให้มีมุมมอกใหม่ ๆ ลลปสามารถปรปเมิ นการปรับปรุ กลก้ไอว่าเหมาปสมสอดคล้อกกับ
อ้อเท็จจริ กหรื อไม่
4. ผูต้ รวจสอบภายในควรติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุ กลก้ไอจุดอ่อน ลลปอ้อบกพร่ อก
จากหน่ ว ยกานเป็ นรปยป ๆ หากมี ปั แหาผูต้ รวจสอบภายในควรเอ้า ไปพิ จ ารณาให้ ค าลนปนาเพื่ อให้ ส ามารถ
ดาเนินการต่อไปได้
5. ผูต้ รวจสอบภายในควรเอ้าไปมีส่วนร่ วมกับผูบ้ ริ หารรปดับสู กออกหน่ วยรับตรวจในการลนปนา
วิธีการลก้ไอปั แหา จุดอ่อน ลลปอ้อบกพร่ อกต่าก ๆ ลลปกาหนดมาตรการป้ อกกันความผิดพลาดลลปอ้อบกพร่ อกที่
จปเกิดอึ้นในอนาคต
6. ควรมีการปรปเมินปรปสิ ทธิภาพการติดตามผล ลลปเวลาในการดาเนินกานออกฝ่ ายบริ หารหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวอ้อกต่อการสั่กการหรื อต่อการลก้ไอปรับปรุ กอ้อบกพร่ อก หรื ออาจปรปเมินจากลผนกานหรื อวิธีการ ลก้ไอ
ปั แหาต่าก ๆ ในการปฏิบตั ิกาน
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผนตรวจสอบ

การสารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ น

การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนการตรวจสอบ
- ลผนการตรวจสอบรปยปยาว
- ลผนการตรวจสอบปรปจาปี
การวางแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกรปดาษทาการ
- การสรุ ปผลการตรวจสอบ

การจัดทารายงานและ
ติดตามผล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- การจัดทารายกาน
- รู ปลบบรายกาน
การติดตามผลการแก้ไข

กระดาษ
ทาการ

บทที่ 3
เทคนิคการตรวจสอบ(Audit Technique)
เทคนิ คการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึก วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผตู้ รวจสอบควร
นามาใน้ในการรวบรวมอ้อมูลหลักฐานต่าก ๆ เพื่อให้ได้หลักฐานที่ดีลลปเสี ยค่าใน้จ่ายน้อยที่สุด เป็ นที่ยอมรับ
ออกผูป้ ฏิ บตั ิ กานยดยการตรวจสอบเป็ นไปตามวัตถุ ปรปสกคขลลปลผนการตรวจสอบที่ กาหนด ดักนั้น ผูต้ รวจสอบ
จปต้อกมีความรู ้ ความเอ้าใจในวิธีการตรวจสอบลบบต่าก ๆ ลลปเลือกใน้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาปสมกับเรื่ อกที่
จปตรวจสอบในลต่ลปกรณี เนื่ อกจากเทคนิ คการตรวจสอบลต่ลปเทคนิ คมีความยากก่าย ต่ากกัน ลลปให้ได้มาซึ่ ก
หลักฐานความเนื่ อถือไม่เท่ากันเมื่อใน้กบั บุคคลหรื อสถานการณขต่ากกัน นอกจากนี้ ลต่ลปเทคนิ คการตรวจสอบก็มี
อ้อจากัดในการนาไปใน้ ทาให้ในบากครั้ กผูต้ รวจสอบอาจใน้เทคนิ คการ ตรวจสอบหลายอย่ากมาปรปกอบกัน
เพื่อให้ได้มาซึ่กหลักฐานที่เพียกพอที่ผตู้ รวจสอบจปเสนอความเห็นลลปอ้อเสนอลนปไว้ในรายกานผลการปฏิบตั ิกาน
เทคนิคที่ใน้ในการตรวจสอบยดยทัว่ ไป มีดกั นี้
1. การสุ่ มตัวอย่ าง
เป็ นการเลื อกอ้อมูลลต่เพียกบากส่ วน ซึ่ กสามารถใน้เป็ นตัวลทนออกอ้อมูล ทั้กหมดเพื่อนามา
ตรวจสอบ การสุ่ มตัวอย่ากต้อกให้สอดคล้อกกับวัตถุปรปสกคขออกการตรวจสอบ ยดยคานึ กถึกว่าอ้อมูลทั้กหมดมียอกาส
ได้รับการเลือกเท่า ๆ กัน ผลที่ได้รับจึกจปลสดกสภาพที่เป็ นจริ กหรื อใกล้เคียกความจริ กมากที่สุด ซึ่ กในปั จจุบนั นิ ยม
ใน้กนั อยู่ 4 วิธี คือ
1.1 วิธี Random Sampling เป็ นการเลือกตัวอย่ากจานวนหนึ่ กจากอ้อมูลทั้กหมด ยดยให้ลต่
ลปหน่วยออกอ้อมูลมียอกาสที่จปได้รับเลือกเท่าเทียมกันลลปเป็ นไปอย่ากยุติธรรม เน่น การจับสลาก เป็ นต้น
1.2 วิธี Systematic Sampling เป็ นการเลือกตัวอย่ากยดยการกาหนดรปยปหรื อน่ วกตอนออก
ตัวอย่ากที่จปเลือกด้วยวิธีลบ่กไว้เท่า ๆ กัน เน่ น เลื อกตัวอย่ากใบสาคัแ 1 ฉบับ จากใบสาคัแทุก ๆ 15 ฉบับ
เป็ นต้น ความห่ากออกรปยปหรื อน่วกตอนอึ้นอยูก่ บั จานวนอ้อมูลลลปจานวนตัวอย่ากที่ตอ้ กการ
อ้อมูลที่นามาเลือกตัวอย่ากด้วยวิธีน้ ี ตอ้ กมีคุณสมบัติเหมือนกัน
ลลปมีการ
จัด
เรี ยกลาดับออกอ้อมูลอย่ากถูกต้อกลลปครบถ้วน ผูต้ รวจสอบต้อกรปวักในการกาหนดรปยปออกตัวอย่าก ว่าต้อกไม่
เป็ นผลให้ออ้ มูลทั้กหมดถูกเลือกหรื อมิได้รับการเลือกเลยด้วย
1.3 วิธีการแบ่ งข้ อมูลออกเป็ นกลุ่ม
1.3.1 Stratified Sampling เป็ นการเลือกตัวอย่ากออกอ้อมูลที่มีลกั ษณปลตกต่ากกัน ยดยมี
วิธีดาเนินการเป็ น 2 อั้นตอน คือ
1) ลบ่กอ้อมูลออกเป็ นกลุ่มยดยการรวบรวมอ้อมูลที่มีลกั ษณปเหมือนกันไว้
ในกลุ่มเดียวกัน
2) สุ่ มเลือกตัวอย่ากจากลต่ลปกลุ่ มเหล่านั้นอีกครั้กหนึ่ ก ยดยวิธีการสุ่ มตัวอย่ากอาจ
ลตกต่ากกันไปในลต่ลปกลุ่ม เพื่อให้ได้ตวั อย่ากที่ดี มีความถูกต้อกลลปเนื่อถือได้
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วิธีน้ ี เหมาปสาหรับการตรวจสอบพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑข ที่มีปริ มาณมาก ลลปสถานที่เก็บมีหลายลห่ ก
ซึ่กทาให้ออ้ มูลมียอกาสได้รับการสุ่ มตรวจสอบเท่าเทียมกัน
1.3.2 Cluster Sampling เป็ นการเลือกตัวอย่ากออกอ้อมูลที่มีคุณลักษณปคล้ายคลึกกัน ยดยมี
วิธีดาเนินการเป็ น 2 อั้นตอน คือ
1) ลบ่กอ้อมูลออกเป็ นกลุ่มยดยกาหนดจานวนเท่ากัน ซึ่ กถือตาลหน่กที่ต้ กั หรื อการ
เก็บรวบรวมรายการเป็ นเกณฑข สาหรับการกาหนดจานวนกลุ่มลลปจานวนรายการในลต่ลปกลุ่ม อึ้นอยูก่ บั ลักษณป
ลลปปริ มาณออกอ้อมูลที่มีอยูท่ ้ กั หมด
2) สุ่ มเลือกกลุ่มต่าก ๆ ที่ลบ่กไว้มาเป็ นตัวอย่าก กล่าวคือ เลือกทั้กกลุ่ม มาเป็ น
ตัวอย่ากในการสุ่ มเลือกตัวอย่ากนี้ ซึ่ กจปเป็ นจานวนมากน้อยเพียกใดอึ้นอยูก่ บั ลักษณปลลปอนาดออกอ้อมูล
1.4 วิธี Selective หรือ Judgement Sampling เป็ นการเลือกอ้อมูลที่อ้ ึนอยูก่ บั การตัดสิ นใจออกผู ้
ตรวจสอบว่าจปพิจารณาเลื อกสุ่ มตัวอย่ากใดบ้าก ยดยตัวอย่ากที่สุ่มเลื อกนั้นควรเป็ นสิ่ กออกที่มี
คุณลักษณป
พิเศษซึ่ กเคลื่อนย้ายหรื อหยิบฉวยได้ ลลปอาจก่อให้เกิดการทุจริ ตได้ดว้ ย
2. การตรวจนับ
เป็ นการพิสูจนขจานวนลลปสภาพออกสิ่ กที่ตรวจนับว่ามีอยูค่ รบถ้วนตามที่บนั ทึกไว้หรื อไม่
สภาพออกสิ่ กออกนั้นเป็ นอย่ากไร อยูใ่ นสภาพนารุ ดเสี ยหายหรื อไม่ มีการเก็บรักษาอย่ากไร ยดยปกติ การตรวจ
นับนี้จปใน้การตรวจสอบเกินสด วัสดุ ครุ ภณั ฑข ลลปยานพาหนป เป็ นต้น
ข้ อจากัด
1. สิ นทรั พยขที่ตรวจนับจปต้อกมี รูป ร่ า ก
หรื อมี หลักฐานที่ สามารถลสดกสภาพออก
สิ นทรัพยขน้ นั เน่น เน็ค พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ สัแแาใน้เกิน เป็ นต้น
2. การตรวจนับมิใน่เป็ นเครื่ อกพิสูจนขกรรมสิ ทธิ์ ออกสิ นทรัพยขเสมอไป
3. การยืนยันยอด
เป็ นการออให้บุคคลที่ไม่ใน้ผรู ้ ับตรวจซึ่ กทราบเรื่ อกเกี่ ยวกับหลักฐานต่าก ๆ ให้การยืนยันเป็ น
ลายลักษณขอกั ษรมายักผูต้ รวจสอบยดยตรก การยืนยันนี้เมื่อปฏิบตั ิอย่ากถูกต้อกจปถือเป็ นหลักฐานที่ เนื่ อถือได้มาก
ที่สุด เนื่ อกจากบุคคลดักกล่าวไม่จาเป็ นต้อกปิ ดบักอ้อเท็จจริ ก เทคนิ คนี้ ส่วนใหแ่ใน้กบั การยืนยันยอดเกินฝากธนาคาร
หรื อสิ นทรัพยขซ่ ึ กอยูใ่ นความครอบครอกออกบุคคลอื่น
ข้ อจากัด อาจไม่ได้รับความร่ วมมือตอบยืนยันมาให้ผตู ้ รวจสอบทราบ หรื อมีออ้ อัดอ้อกอื่น ๆ ที่
ทาให้คาตอบที่ได้รับมีจานวนน้อยเกิ นสมควร เน่ น หนักสื อยืนยันยอดไม่ถึกมือผูร้ ับ เป็ นต้น
ซึ่ กทาให้การ
ตรวจสอบเรื่ อกนั้นไม่ได้รับหลักฐานอย่ากเพียกพอ
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4. การตรวจสอบเอกสารใบสาคัญ
เป็ นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานปรปกอบการลกบัแนี ซึ่ กเอกสารเหล่านี้ พิสูจนขความถูกต้อก
ออกรายการที่ลกไว้ในสมุดบัแนีได้ วิธีการตรวจนี้ เรี ยกว่า “Vouching” ทั้กนี้ ผูต้ รวจสอบควรตรวจสอบเอกสาร
ยดยรปมัดรปวักว่า
- เป็ นเอกสารจริ ก ไม่ใน้เอกสารปลอมหรื อผ่านการลก้ไอ
- มีการบันทึกรายการยดยถูกต้อก ครบถ้วน
- มีการอนุมตั ิรายการตามรปเบียบออกทากรานการ
ข้ อจากัด
1. เอกสารอาจมีการปลอมลปลกลก้ไอหรื อจัดทาใหม่ ยดยเฉพาปอย่ากยิ่กในกรณี ที่รปบบการ
ควบคุมภายในไม่รัดกุมหรื ออาดการลบ่กลยกหน้าที่อย่ากเหมาปสม
2. การตรวจเอกสารบากครั้ก อาจไม่ลสดกถึกสภาพที่มีอยูจ่ ริ ก เน่น การตรวจสอบทปเบียน
รถยนตขที่ไม่สามารถพิสูจนขวา่ มีตวั รถยนตขอยูจ่ ริ ก เป็ นต้น
5. การคานวณ
เป็ นการพิสูจนขความถูกต้อกออกตัวเลอ ซึ่กถือเป็ นหลักฐานที่เนื่อถือได้มาก ผูต้ รวจสอบควรทา
การทดสอบตัวเลอทุกครั้ก เพื่อให้ลน่ใจว่ายอดที่ลสดกเป็ นยอดที่ถูกต้อก กรณี ที่มีการบวกเลอยดยมีกรปดาษบวกเลอ
ด้วยเครื่ อกคิดไว้ ผูต้ รวจสอบควรทดสอบตัวเลออีกครั้ก เนื่ อกจากผูร้ ู ้จกั ใน้เครื่ อกบวกเลออาจใน้เทคนิคพลิกลพลก ทา
ให้ยอดรวมที่ลสดกไว้ในกรปดาษบวกเลอลสดกยอดที่ผดิ ไปจากความเป็ นจริ ก
ข้ อจากัด พิสูจนขได้เพียกความถูกต้อกออกผลลัพธข ลต่ไม่ได้พิสูจนขลหล่กที่มาออกตัวเลอที่นามา
คานวณ
6. การตรวจสอบการผ่านรายการ
เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อกลลปครบถ้วนออกการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการอั้นต้น
ไปยักสมุดบันทึกรายการอั้นปลาย วิธีการตรวจนี้เรี ยกว่า “Posting” ซึ่กเป็ นวิธีการตรวจที่สาคัแมากอีกวิธีหนึ่ก
ข้ อจากัด เน่ นเดียวกับการคานวณ คือ เป็ นการพิสูจนขความถูกต้อกออกการคัดลอกอ้อมูลจาก
สมุดบันทึกรายการอั้นต้นไปยักสมุดบันทึกรายการอั้นปลาย ลต่ไม่ได้พิสูจนขความสมบูรณขออกรายการลต่อย่ากใด
เน่น ไม่ได้พิสูจนขความถูกต้อกออกการบันทึกบัแนีตามเอกสารหลักฐาน เป็ นต้น
7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน
เป็ นการตรวจสอบว่ายอดคกเหลือลลปรายการในบัแนียอ่ ยลลปทปเบียนสัมพันธขกบั บัแนีคุมหรื อไม่
ข้ อจากัด พิสูจนขได้เพียกความถูกต้อกออกยอดคกเหลือในบัแนี ยอ่ ยหรื อทปเบียนกับบัแนี คุม ลต่
ควรใน้ร่วมกับเทคนิ คการตรวจสอบความถูกต้อกออกบัแนี วิธีอื่น ๆ ด้วย เน่น เทคนิ คการตรวจสอบการ ผ่านรายการ
เทคนิคการคานวณ เป็ นต้น
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8. การตรวจหารายการผิดปกติ
เป็ นการตรวจรายการในสมุดบัแนีต่าก ๆ หรื อลหล่กอ้อมูลอื่น ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรื อไม่
ซึ่ กอาจทาให้พบอ้อผิดพลาดที่สาคัแได้ ทั้กนี้ ต้อกอาศัยความรู ้ ความนานาแลลปปรปสบการณขออกผูต้ รวจสอบ
เป็ นสาคัแ
ข้ อจากัด รายการผิดปกติมิใน่หลักฐาน ลต่เป็ นเครื่ อกนี้ให้ทราบถึกความจาเป็ นที่ จปต้อก
หาหลักฐานด้วยเทคนิคอื่นปรปกอบ
9. การตรวจสอบความสั มพันธ์ ของข้ อมูล
เป็ นการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวอ้อกสัมพันธขกนั
เนื่อกจากอ้อมูลออกรายการหนึ่ก ๆ อาจมี
ความสัมพันธขกบั รายการอื่น ๆ ได้ รายการที่เกี่ยวอ้อกสัมพันธขกนั ปรากฏอยูอ่ ย่ากถูกต้อกย่อมลสดกความถูกต้อกออก
บัแนีได้รปดับหนึ่ก ฉปนั้น ผูต้ รวจสอบจึกควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธขกนั ควบคู่กนั ไป
10. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
เป็ นการศึกษาลลปเปรี ยบเทียบความสัมพันธขลลปความเปลี่ยนลปลกออกอ้อมูลต่าก ๆ ว่าเป็ น
ไปตามที่คาดหมาย หรื อเป็ นไปตามควรหรื อไม่ อันจปน่วยให้เห็นว่าต้อกใน้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมหรื ออาจ
ลดออบเอตการตรวจสอบลกได้
การวิเคราปหขเปรี ยบเทียบมีวธิ ี การดักนี้
1. เปรี ยบเทียบอ้อมูลออกกวดปี ปั จจุบนั กับกวดปี ก่อน
2. เปรี ยบเทียบอ้อมูลออกกวดปี ปั จจุบนั กับปรปมาณการ
หากผลออกการวิเคราปหขเปรี ยบเทียบพบว่ามีความลตกต่ากที่เป็ นสารปสาคัแต่อการ
ตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบจปต้อกสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ ลลปใน้เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
11. การสอบถาม
เป็ นการสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวอ้อก เพื่อให้ได้ออ้ เท็จจริ กต่าก ๆ การสอบถามอาจทาได้ ทั้กเป็ น
ลายลักษณขอกั ษรหรื อด้วยวาจา
การสอบถามเป็ นลายลักษณข อกั ษร อาจใน้ลบบสอบถาม ลลปกาหนดคาถามเพื่อให้ไ ด้
คาตอบว่า “ใน่” หรื อ “ไม่ใน่” หรื ออาจเป็ นคาถามที่กรปตุ ้นให้ผตู ้ อบใน้ความคิดออกตนเอกก็ได้อ้ ึนอยูว่ ่า ผู ้
ตรวจสอบต้อกการคาตอบในลักษณปใด ทั้กนี้ คาถามที่ใน้ควรมีลกั ษณปต่อเนื่อกกัน
การสอบถามด้วยวาจา ต้อกอาศัยศิลปปอย่ากมากในการที่จปสอบถามให้ได้ออ้ เท็จจริ ก ยดยไม่
ทาให้ผรู ้ ับตรวจอารมณข เสี ย หรื อมีปฏิ กิริยาต่อต้าน หรื อปิ ดบักอ้อเท็จจริ กบากปรปการ ลลปถ้า
ผูต้ รวจสอบ
สามารถเอ้าใจทัศนคติหรื อพฤติกรรมที่ผรู ้ ับตรวจมีต่อตน ลลปสามารถเปลี่ยนลปลกท่าทีออก ผูร้ ับตรวจที่มีต่อตน
ให้เป็ นไปในทากที่ดีได้ก็ยอ่ มทาให้ได้ทราบอ้อมูลหรื ออ้อเท็จจริ กต่าก ๆ ตามที่ตอ้ กการได้อย่ากถูกต้อก
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ข้ อจากัด คาตอบที่ได้เป็ นเพียกหลักฐานปรปกอบการตรวจสอบเท่านั้น จปต้อกมีการพิสูจนข
ด้วยเทคนิคการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ออ้ เท็จจริ กจนเป็ นที่พอใจ
12. สั งเกตการณ์
เป็ นการสั ก เกตให้เ ห็ น ด้ว ยตาในสิ่ ก ที่ ต้อ กการทราบอย่า กรปมัด รปวัก
ยดยใน้ค วามรู้
ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึกการใน้วจิ ารณแาณพิจารณาสิ่ กที่ได้เห็น ลล้วบันทึกเหตุการณขต่าก ๆ ไว้
ดักนั้น ผูต้ รวจสอบที่มีปรปสบการณขที่กว้ากอวากย่อมได้ปรปยยนนขจากการสักเกตการณขได้อย่าก
มากลลปลึ กซึ้ กกว่าผูท้ ี่ปรปสบการณขน้อย ผลที่ได้จากการสักเกตการณขเป็ นเพียกอ้อมูลที่ผตู้ รวจสอบได้ปรปสบมา
จากการปฏิ บตั ิกานจริ กในน่ วกรปยปเวลาที่ทาการสักเกตการณข เท่านั้น ถ้าจปให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการตรวจสอบนั้น
เป็ นส่ วนรวม ผูต้ รวจสอบจปต้อกหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพื่อให้หน่ วยรับตรวจยอมรับอ้อสักเกตลลปยินยอมที่
จปลก้ไอตามอ้อสักเกตออกผูต้ รวจสอบ
13. การตรวจทาน (Verification)
เป็ นการยืนยันความจริ ก ความถูกต้อก ความลม่นยา ความสมเหตุสมผล หรื อความน่าเนื่ อถือ
ออกสิ่ กใดสิ่ กหนึ่ ก ยดยการหาหลักฐานยืนยันกับอ้อเท็จจริ กที่ปรากฏอยู่ เน่ น อ้อเท็จจริ กปรากฏว่าได้จ่ายเกิ นให้
เจ้าหนี้ลล้ว 500,000 บาท หลักฐานที่จปนามาตรวจทาน คือ ต้นอั้วเน็ค ที่รปบุเลอที่เน็ค วันที่ นื่ อเจ้าหนี้ รายการที่
จ่า ย จานวนเกิ น ลลปการลกนามออกผูถ้ ื ออานาจสั่ก จ่า ย ตลอดจนใบเสร็ จรั บ เกิ นที่ ได้รับจากเจ้าหนี้ ซึ่ ก ควรมี
รายลปเอียดเน่นเดียวกับต้นอั้วเน็ค เป็ นต้น
14. การสื บสวน
เป็ นเทคนิคที่ผตู ้ รวจจปใน้ในกรณี ที่ไม่สามารถค้นพบอ้อเท็จจริ ก ซึ่ กคาดว่ามีอยูห่ รื อควรจป
เป็ น ดักนั้น ผูต้ รวจสอบจปต้อกค้นหาอ้อเท็จจริ กยดยเริ่ มจากผลไปหาเหตุทีลปอั้นตอน ลต่ในบากกรณี ผตู ้ รวจสอบ
ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันอั้นตอนต่าก ๆ ได้ทุกอั้นตอน ก็ยกั อนุมานหรื อให้ความเห็น เพิ่มเติมลกไปในส่ วนที่
อาดหายไป
15. การประเมินผล
เป็ นการเปรี ยบเทียบมาตรฐานหรื อหลักเกณฑขที่กาหนดไว้กบั ผลการปฏิบตั ิกานจริ กว่าเกิด
ผลต่ากหรื อไม่ ถ้าเกิดผลต่ากผูต้ รวจสอบต้อกพิจารณาว่าเกิดอึ้นจากวิธีปฏิบตั ิไม่รัดกุมหรื อไม่ดีพอ หรื อว่าเนื่ อกจาก
สาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุที่ลท้จริ กลล้ว ผูต้ รวจสอบต้อกวิเคราปหขต่อไปอีกว่าเกิ ดจากสาเหตุ สุ ดวิสัย ซึ่ กอยู่
นอกเหนือการควบคุมออกวิแญูนนหรื อไม่ หากมิใน่ ควรเสนออ้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุ กลก้ไอต่อไป
ผูต้ รวจสอบต้อกใน้วิ จารณแาณตัดสิ นว่าอ้อมู ลที่ นามาเปรี ยบเที ยบลลปผ่านการปรปเมิ นผล
มาลล้วนั้นเพียกพอหรื อไม่ ควรเพิ่มหรื อลดปริ มาณการทดสอบเพียกใดเพื่อให้สามารถนามาวิเคราปหขปรปเมินผลได้
ทั้กนี้ ผูต้ รวจสอบต้อกปรปเมิ นถึ กค่าความเสี่ ยกที่ เกิ ดอึ้ นจากการเพิ่มหรื อลดปริ มาณ
การทดสอบรายการ
ดักกล่าวเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับกับค่าใน้จ่ายที่ปรปหยัดได้

บทที่ 4
บทสรุ ป
ลนวปฏิบตั ิการตรวจสอบภายในตามที่ได้นาเสนอนี้ มีเป้ าหมายสาคัแเพื่อให้ ผูต้ รวจสอบภายในหรื อผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน มีความเอ้าใจในหลักการตรวจสอบลลปลนวทากในการ
ปฏิบตั ิกานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบตั ิกานเป็ นไปตามหลักการด้วยความมัน่ ใจอย่ากมี คุณภาพ ผลกานที่ได้เป็ น
ที่ยอมรับออกบุคคลที่เกี่ยวอ้อก น่วยเพิ่มมูลค่า (Value Added) ลก่อกคขกร ผูบ้ ริ หารใน้เป็ นอ้อมูลในการบริ หารกาน
ก่ อให้เกิ ดกรปบวนการบริ หารจัดการที่ ดี ผลออกการดาเนิ นกานออกอกคขกรบรรลุ ตามวัตถุ ปรปสกคข ลลปเป้ าหมายที่
กาหนดอย่ากมีปรปสิ ทธิ ภาพ ปรปสิ ทธิ ผล มีการใน้ทรัพยากรอย่ากปรปหยัดลลปคุม้ ค่า
กรปบวนการปฏิบตั ิกานตรวจสอบภายในปรปกอบด้วยอั้นตอนหลายอั้นตอน ซึ่ กในลต่ลปอั้นตอน
ผูต้ รวจสอบภายในจาเป็ นต้อกเลือกใน้เทคนิ คการตรวจสอบให้เหมาปสม อันจปทาให้การตรวจสอบเป็ นไปตาม
วัตถุ ป รปสกคข ลลปลผนการตรวจสอบที่ ก าหนด รวมทั้ก ได้หลัก ฐานเพี ย กพอที่ จปสนับสนุ น อ้อสรุ ปหรื อ
อ้อคิดเห็นเกี่ ยวกับอ้อตรวจพบ (Audit Findings) ออกตน การเริ่ มต้นกรปบวนการตรวจสอบตั้กลต่อ้ นั ตอนออก
การวากลผน ซึ่ กนับว่ามีความสาคัแอย่ากมาก ยดยผูต้ รวจสอบภายในต้อกใน้ออ้ มูลจากเทคนิ คการปรปเมินความ
เสี่ ยก เป็ นลนวทากในการวากลผนลลปกาหนดกิจกรรมที่จปตรวจสอบ ซึ่ กจปน่วยให้การจัดสรรทรัพยากรออกหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่ากเหมาปสมลลปมีปรปสิ ทธิ ผลยิ่กอึ้น ส่ วนใน อั้นตอนออกการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ ผู ้
ตรวจสอบภายในจาเป็ นต้อกมีความรู้ความเอ้าใจในวิธีการตรวจสอบลบบต่าก ๆ เป็ นอย่ากดีลลปอย่ากมีเทคนิ ค ได้ลก่
เทคนิคสาคัแในการปฏิบตั ิกานตรวจสอบ เน่น การสุ่ มตัวอย่าก การสอบถาม การสักเกตการณข การตรวจนับออก
จริ ก การตรวจสอบเอกสารใบสาคัแ ลลปการคานวณ เป็ นต้น ส่ วนเทคนิ คสาคัแที่ใน้ในการสรุ ปผลการ
ตรวจสอบ เน่ น การวิเคราปหขเปรี ยบเทียบ การรายกานผลการปฏิ บตั ิกานมีท้ กั การรายกานยดยวาจาลลปเป็ นลาย
ลักษณขอกั ษร เทคนิคการนาเสนอ เทคนิคการเอียนรายกาน เป็ นต้น สาหรับอั้นตอนออกการติดตามผลควรได้มีการ
รับฟักความคิดเห็น การร่ วมกันลก้ไอปั แหาอย่ากเป็ นทีม เพื่อให้การลก้ไอปั แหาตรกปรปเด็นลลปปฏิบตั ิได้
ปั จจัยความสาเร็ จลลปปรปสิ ทธิ ผลออกกานตรวจสอบภายใน ส่ วนใหแ่วดั จากความยอมรับ
อ้อเสนอลนปในรายกานผลการปฏิบตั ิกาน ลต่ความสาเร็ จจปเกิดอึ้นได้ ต้อกอาศัยเทคนิคการตรวจสอบ ปรปกอบกับ
ทักษปออกผูต้ รวจสอบภายใน ยดยเฉพาปการสร้ากมนุษยสัมพันธข การสื่ อสารให้เกิดความเอ้าใจลลปการยอมรับจาก
ผูบ้ ริ หารลลปหน่วยรับตรวจออกอกคขกร การรวบรวมหลักฐานอ้อมูล อ้อเท็จจริ กอื่น ๆ ที่ผตู้ รวจสอบภายในต้อก
ปรับใน้ให้เหมาปสมกับบุคคลลลปสถานการณขอนั จปก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ ลก่อกคขกร อย่ากลท้จริ ก

-38ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
การบริหารงานตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. ขั้นตอนการจัดทารายงานและติดตามผล
นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการปฏิบัติงานย่อยลงไป พอสรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ดังนี้
1. การวางแผนการตรวจสอบ มีขั้นตอนย่อยคือ
1.1 สารวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องการ
ทาการตรวจสอบในรายละเอียด
1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินผลระบบการควบคุมภายในของทุกกลุ่มใน
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานในทุกกลุ่มของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 จัดทาแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ มี 2 ลักษณะ คือ
1.4.1 แผนการตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี
1.4.2 แผนการตรวจสอบประจาปีต้องจัดทาให้
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว
1.5 จัดทาแผนการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจัดทา
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องของกิจกรรมงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจาปี
แต่มีความยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่แผนกาหนด โดยมีขั้นตอนย่อย คือ
2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการซักซ้อมทีมงาน แจ้งหน่วยรับ
ตรวจทราบกาหนดเวลาเข้าตรวจ วัตถุประสงค์และขอบเขตหรือประสารข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
2.2 ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประชุมเปิดตรวจทาการตรวจสอบโดยเลือกวิธีการ
ตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมโดยรวบรวมข้อมูลไว้ในกระดาษทาการ และปิดการตรวจ
โดยการแจ้งสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่เป็นสาระสาคัญให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบ เพื่อ
ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแกไขหรือทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน
2.3 เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ เป็นรวบรวมหลักฐานกระดาษทาการและสรุปผลการตรวจสอบ
3.การจัดทารายงานและติดตามผล
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบและพิจารณา
สั่งการ ซึ่งรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน เป็นเรื่องที่มีสาระสาคัญ ข้อตรวจพบเป็น
เรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนาเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ให้จัดทา
รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจาปีแจ้งให้ สพฐ. ทราบ ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี

-393.2 การติดตามผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนงานตรวจสอบภายใน ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผล
ว่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้สั่งการไว้อย่างไรและหน่วยรับตรวจดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ การติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบ
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรที่ไม่อาจแก้ไขได้และรายงานผลการติดตามให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบผลหรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม
แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทาการต่างๆ
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 ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โทร 05311 2333 ต่อ 282 มือถือ 0831524874
Kanokrekha2514@hotmail.com

-40การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
การตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน เป็นการตรวจสอบตามนโยบายของสพฐ.
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอาหารกลางวันรับประทานที่ดีมีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสมสาหรับนักเรียนทุกคน
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1. วางแผนการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ โดยศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน ในด้านต่อไปนี้
- รูปแบบการดาเนินการโครงการ
- ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
- ด้านผลการดาเนินงานของโครงการ
2. กาหนดเป้าหมายหน่วยรับตรวจที่จะเข้าดาเนินการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางด้านจานวนครูและ
บุคลากร จานวนนักเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียน สภาพแวดล้อมและชุมชม รวมไปถึงประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจเพื่อนามาจัดเรียงความสาคัญตามลาดับความเสี่ยง
3. ดาเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละด้านที่กาหนด คือ
3.1 รูปแบบการดาเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน 3 วิธี คือ
1) การจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน โรงเรียนต้องดาเนินการสรรหาผู้รับจ้าง
มาประกอบ
2) การจัดซื้ออาหารสดอาหารแห้ง แล้วประกอบเองโดยครูและนักเรียนหรือจ้างเหมาแม่ครัวมา
ประกอบอาหาร
3) การจ่ายเงินสดให้นักเรียนในรูปแบบของคูปอง
3.2 ด้านผลการดาเนินงานของโครงการอาหารกลางวัน ดังนี้
1) อาหารที่จัดให้นักเรียนมีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการบริโภคของนักเรียน
หรือไม่ นักเรียนได้รับประทานทั่วถึงครบถ้วนทุกคนหรือไม่
2) นักเรียนได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ ในอาหารที่จัดทาแต่ละประเภทมากน้อยเพียงใด มีสุขนิสัยและ
มารยาทในการรับประทานอย่างไร นักเรียนมีภาวะ ทุพโภชนาการและขาดแคลนที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกายหรือไม่
3) สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหารรวมไปถึงวัสดุ
อุปกรณ์ที่นักเรียนใช้รับประทานอาหาร มีการความสะอาดถูกสุขอนามัย

-413.3 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
1) การบริหารงบประมาณของโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด และยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายของโครงการ
2) มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่กาหนดหรือไม่ ใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร และมีการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินหรือไม่อย่างไร
4. รายงานผลการตรวจสอบ จัดทารายงานตามแต่ละรูปแบบของการดาเนินการที่โรงเรียนจัดหาอาหาร โดยมีเครื่องมือ
ในการตรวจสอบ คือบันทึกผลการตรวจสอบเป็นข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ แล้วแจกแจงจัดเป็นหมวดหมู่ ตามประเภทของ
การจัดหาอาหาร คานวณค่าความถี่เป็นร้อยละ สรุปรายงานแล้วนาเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบพร้อมทั้งส่งรายงาน
กลับไปยังหน่วยรับตรวจและส่งรายงานให้ สพฐ. ภายในวันที่ 30 กันยายน

กระบวนการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน

วางแผนการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
กาหนดเป้าหมายหน่วยรับตรวจ
ดาเนินการตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอผู้อานวยการ สพป.
แจ้งหน่วยรับตรวจ

ติดตามผลการแก้ไข

-42แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทาการต่างๆ
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
2. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดาเนินงาน กรมบัญชีกลาง
พ.ศ. 2548
3. หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2551
4. คู่มือการดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางกนกเรขา บุณยรัตน์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โทร 05311 2333 ต่อ 282 มือถือ 0831524874
Kanokrekha2514@hotmail.com

-43การตรวจสอบ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าโรงเรียนมีการใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สพฐ.
และระเบียบกาหนดหรือไม่อย่างไร มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทั่วถึงหรือไม่
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1. วางแผนการตรวจสอบ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากสพป.เชียงใหม่ เขต 1 เกี่ยวกับการดาเนินงานของสพป.เชียงใหม่เขต 1 ว่าโรงเรียนได้รับ
งบประมาณเท่าใด สอดคล้องกับจานวนนักเรียนหรือไม่ มีการโอนเงินให้สามารถดาเนินการได้ทันหรือไม่อย่างไร
2. วางแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยกาหนดขอบเขตปฏิบัติงาน โดยระบุหน่วยรับตรวจ
กิจกรรมที่ตรวจ ประเด็นที่ตรวจ ความถี่ในการตรวจ จานวนคน วันที่จะใช้ในการตรวจสอบ และระยะเวลาการ
ตรวจสอบ จัดทากระดาษทาการเพื่อใช้เก็บข้อมูล
3.แจ้งหน่วยรับตรวจพร้อมปฏิทินกาหนดการตรวจ
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบว่างบประมาณที่ได้รับมีการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียนสนก.ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรืออยู่ในระหว่างดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้สอบทานการดาเนินการว่า
เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่
2. ตรวจสอบว่ามีการควบคุมและใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่
3. ตรวจสอบว่ามีการควบคุม ดูแล และจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินหรือไม่อย่างไร โดยดูจาก
ลายมือชื่อเด็กนักเรียนและใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบโดยวิธีการจากเสื้อผ้า หนังสือและอุปกรณ์การเรียน
4. นอกจากนี้ต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการหรือไม่ จะได้หา
แนวทางแก้ไขเพื่อทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่โครงการกาหนด
3. รายงานผลการตรวจสอบ
1. สรุปผลการตรวจสอบทุกโรงเรียนให้ครบถ้วนทุกประเด็นที่ตรวจสอบ
2. รายงานผลการตรวจสอบเสนอผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. จัดส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน
4. การติดตามผลการตรวจสอบ
กรณีที่โรงเรียนมีการดาเนินการตามระเบียบพัสดุที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้โรงเรียนดาเนินการแก้ไขและแจ้ง
หน่วยตรวจสอบภายในทราบ เพื่อเสนอผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาสั่งการต่อไป

-44กระบวนการตรวจสอบ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วางแผนการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
กาหนดเป้าหมายหน่วยรับตรวจ
ดาเนินการตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอผู้อานวยการ สพป.
แจ้งหน่วยรับตรวจ

ติดตามผลการแก้ไข

-45แบบฟอร์มที่ใช้
กระดาษทาการต่างๆ

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
2. หนังสือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดาเนินงาน กรมบัญชีกลาง
พ.ศ. 2548
3. หนังสือคู่มือการตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2551
4. แนวทางการตรวจสอบการดาเนินงานตามที่ สพฐ.กาหนด
ผู้รับผิดชอบ นางกนกเรขา บุณยรัตน์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โทร 05311 2333 ต่อ 282 มือถือ 0831524874
Kanokrekha2514@hotmail.com
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การตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ทางการเงินการบัญชี และข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
(Audit Plan) เพื่อนามาจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น นามากาหนดวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
2) กาหนดประเด็นการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจ พร้อมทั้งจัดทาแนวทางการตรวจสอบ (Audit
Program) ระบบการเงินการบัญชี และสอบทานการควบคุมภายใน
3) จัดทาเครื่องมือ กระดาษทาการตรวจสอบ เพื่อเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการ
บัญชี และกระดาษทาการหมายเลข 2-1 ถึงหมายเลข 2-11 เป็นต้น
4) ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
(Audit Program) โดยสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดังนี้
- ระบบการเงิน เช่น การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับและนาส่งเงินให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- ระบบบัญชี เช่น การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การสอบทานการควบคุมภายใน เช่น การสอบทานระบบงานการเงิน การบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสมและลดความเสี่ยง
5) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบ
6) จัดทารายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
7) แจ้งหน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้แจ้งผลการดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลา
8) ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (Audit Follow up) และวิเคราะห์สรุปผลการแก้ไขว่าเป็นไป ตาม
ข้อเสนอแนะเพียงใด
9) รายงานผลเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้ทราบผลการแก้ไข หรือพิจารณา สั่งการเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี
10) ผลการแก้ไขที่เห็นว่าเสร็จสิ้น ให้รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มที่ใช้
1) กระดาษทาการ ตรวจสอบประเภทต่าง ๆ
2) แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี
3) แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ.2562
3) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4) คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 ตามลาดับ
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กระบวนการ งานตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบฯ จัดทาแผนปฏิบัติงาน

กาหนดประเด็นการตรวจสอบ จัดทาแนวทางการตรวจสอบ

จัดทาเครื่องมือกระดาษทาการ

ดาเนินการตรวจสอบ

วิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบ

จัดทารายงานผลการตรวจสอบ เสนอ ผอ. สพป.

จัดทารายงาน เสนอ ผอ.สพป.

ผู้รับผิดชอบ นางคลอใจ อินทร์วงศ์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์ 053 112333 ต่อ 282
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การตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) วางแผนการตรวจสอบ
- นาผลการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามา
เป็นฐานในการวางแผนการตรวจสอบ
- ศึกษาแนวทางการตรวจสอบและกระดาษทาการที่ สพฐ. กาหนดให้ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
- ศึกษาระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการเงินการคลังของระบบGFMIS
- ศึกษาคู่มือการตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่
- ศึกษาแนวทางการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
- กาหนดประเด็นและขอบเขตในการตรวจสอบรวมถึงกาหนด ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ประชุมผู้ตรวจสอบภายในชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและกาหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามที่กาหนดใน
แผนการตรวจสอบ
- แจ้งหน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานรองรับการตรวจสอบ
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
- ประชุมเปิดการตรวจ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจสอบ
- ตรวจสอบรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- ตรวจสอบสอบทานการวิเคราะห์ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ
- ตรวจสอบการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน และการบันทึกด้านอื่น ๆ ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ว่าเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย นโยบายของทางราชการ
- ตรวจสอบระบบควบคุมในระบบ GFMIS
- ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมปิดการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบถึงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีข้อผิดพลาด และคลาดเคลื่อนจาก กระบวนงานในระบบ GFMIS
ทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
3) การรายงานผลการตรวจสอบ
- นาผลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบและเสนอแนวทางในการแก้ไข
- เสนอ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อพิจารณาสั่งการ
- แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อดาเนินการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
- รายงานผลการตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงินการบัญชีให้ สพฐ.ทราบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี
4) การติดตามผลการตรวจสอบ
- หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามสอบถามโดยวาจาจากผู้ปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ โดยตรงว่ามีการแก้ไขหรือไม่อย่างไร
- หน่วยรับตรวจจัดทารายงานการแก้ไขตามข้อเนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายใน
- หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการแก้ไขให้ สพฐ.ทราบ
5) บริหารให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
- ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีมีปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน

-49แบบฟอร์มที่ใช้
1) กระดาษทาการ ตรวจสอบประเภทต่าง ๆ
2) แบบประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี (แบบที่ 1)
3) กระดาษทาการแบบที่ 2 – 11
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2562
2) แนวทางการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4) คู่มือการตรวจสอบวิเคราะห์บัญชีและรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ นางคลอใจ อินทร์วงศ์ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์ 053 112333 ต่อ 282
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การตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภค
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.วางแผนการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภคของสถานศึกษา
2.ศึกษาและทาความเข้าใจแบบฟอร์มการเก็บรวบรวม ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ตามที่ สพฐ. กาหนด
3.หนังสือแจ้งให้สถานศึกษาและ สพท. กรอกข้อมูลใน ระบบ e-budget ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยกาหนดรายงาน
ข้อมูลเป็นรายไตรมาส ตาม วันเวลา ที่ สพฐ. กาหนด
4.ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคในระบบ e-budget ที่สถานศึกษาและสพท. กรอกให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ สพฐ. กาหนด
5.รวบรวมข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคเพื่อรายงานผลการตรวจสอบการใช้
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
เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระและหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง
2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04012/ว442 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน
สาหรบผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04012/310 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรแก้ไขปัญหาหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
4.หนังสือที่ ศธ 04012/ว 128 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ

นางจารุวรรณ เหล็กชาย ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
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 ไว้ในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Paperless
2. คัดแยก ประเภทของหนังสือ เอกสาร เสนอให้ผู้อานวย การหน่วยตรวจสอบภายในทราบและมอบหมายผู้รับผิด
ชอบดาเนินการ
3. จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงานที่มีการจัดทาขึ้น เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา และ
เพื่อการใช้งานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
4. ควบคุมการนาเสนอเอกสาร หนังสือ ที่เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและการนาส่งหนังสือ
ออกภายนอกในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Paperless
5. รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดาเนินเสร็จสิ้น เข้าแฟ้ม แยกหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นในภายหลัง
6. นาข้อมูลที่มี มาสังเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการวางแผน
การตรวจสอบ การสืบค้นเพื่อการตรวจสอบ การจัดการความรู้ ทั้งนี้การจัดทาข้อมูลสารสนเทศมี 5ขั้นตอนดังนี้
6.1.การรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภทคือ
6.1.1 แหล่งปฐมภูมิ
6.1.2 แหล่งทุติยภูมิ
6.2. การตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปกระทาใน
3 ลักษณะ ดังนี้
6.2.1 ความถูกต้องของข้อมูล
6.2.2 ความสมบูรณ์ของข้อมูล
6.2.3 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
6.3 การประเมินผลข้อมูลควรคานึงถึง
ประเด็นสาคัญ คือข้อมูลที่นามาวิเคราะห์
ต้องมีความชัดเจนและข้อมูลที่เป็น
นามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรียงและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ควรใช้ค่าสถิติที่ง่าย
และตรงที่สุด
6.4 การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
6.5 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
7.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ทางวิชาการ หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการจัดการความรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับบริการภายนอก ด้วยช่องทางที่หลากหลาย
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ทะเบียนคุมต่างในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์E-Paperless

-52เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529
5.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2533)
6.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525
7.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
8.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
9.คู่มือระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Paperless
ผู้รับผิดชอบ นางจารุวรรณ เหล็กชาย ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โทร 05311 2333 ต่อ 282 มือถือ 0877264238
E-mail bamnok@hotmail.co.th

ภาคผนวก

หมายเลข 2-1
ใบตรวจนับเงินคงเหลือ
หน่วยรับตรวจ.......................................................
วันที่ตรวจนับเงิน...........................เทียบกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่............................
ชื่อผู้รับตรวจ................................................................ตาแหน่ง........................................ .....
1. เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน จานวน.........................................บาท
เงินสดที่ตรวจนับได้
ชนิดธนบัตร/เหรียญกษาปณ์
ธนบัตร
1,000 บาท ...................ฉบับ
500 บาท ...................ฉบับ
100 บาท ...................ฉบับ
50 บาท ...................ฉบับ
20 บาท ...................ฉบับ
เหรียญกษาปณ์
10 บาท ...................เหรียญ
5 บาท ...................เหรียญ
1 บาท ...................เหรียญ
50 สตางค์...............เหรียญ
25 สตางค์...............เหรียญ
เอกสารเทียบเท่าเงิน
เช็คธนาคาร ................................. (cashier cheque)
ธนาณัติ....................................................
อื่น ๆ ระบุ................................................
จานวนเงินสดที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น

จานวนเงิน

2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน จานวน............................บาท

เลขที่บัญชี

จานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ตามสมุดคู่ฝากและทะเบียนเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี
ประเภท

จานวนเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น

จานวนเงินคงเหลือ

-23. เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกคงเหลือ
ตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)

จานวน............... บาท
จานวน................บาท

4. จานวนเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น
เงินสด
จานวน
.......................... บาท
เงินฝากธนาคาร
จานวน
.......................... บาท
เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
จานวน
.......................... บาท
รวมเงินที่ตรวจนับได้ทั้งสิ้น
จานวน
.......................... บาท
จานวนเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
.......................... บาท
ผลต่าง
.......................... บาท
5. การเก็บรักษาเงิน
5.1 วงเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดเก็บเป็นเงินสดสารองจ่าย.................บาท
มีนักเรียน จานวน..........คน ฝากธนาคารออมทรัพย์/กระแสรายวัน....................บาท
5.2 สถานที่เก็บเงิน.................................................. ที่เก็บเงินเป็นแบบ ดังนี้
(....) ตู้นิรภัย ขนาด...................................กุญแจ.....ดอก รหัส (...) มี (.....) ไม่มี
(....) ตู้เหล็ก ขนาด..................................กุญแจ.....ดอก
อื่น ๆ ระบุ.................................................................................... .
5.3 บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา..............ฉบับ จานวนเงิน............................บาท
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน (...) มี คาสั่งที่............................ลงวันที่......................
(...) ไม่มี
กรรมการ 1. ชื่อ..................................ตาแหน่ง....................... ......ถือกุญแจหมายเลข.......
กรรมการ 2. ชื่อ..................................ตาแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข.......
กรรมการ 3. ชื่อ..................................ตาแหน่ง............................ถือกุญแจหมายเลข.......
7. ความเห็น.................................................................................................................. ........
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ...........................ผู้สอบทาน
(.....................................)
(.................................)
ตาแหน่ง.......................................
ตาแหน่ง....................................
คารับรองของผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้นาตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินมาให้ตรวจนับทั้งหมดแล้วตามรายการที่ปรากฏ
ข้างต้น และได้รับคืนตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่นามาให้ตรวจนับทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่ามีเงินอื่นที่สถานศึกษามิได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจเป็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาและผู้รับตรวจ
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน.....................................
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..........

หมายเลข 2-2
กระดาษทาการตรวจสอบเงินสด
หน่วยรับตรวจ..............................................
เพียงวันที.่ ..................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................ ......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
ประเภทเงิน

ยอดคงเหลือ
รายงานเงินคงเหลือ ทะเบียนคุมเงิน ทะเบียนคุมการรับและ
ประจาวัน
นอกงบประมาณ นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ผลต่าง

สรุปผลการตรวจสอบ ……………………………………………………………………………………………………….………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................
ข้อสังเกต ....……………………………………………………………………………………………………………………………...................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-3
กระดาษทาการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
หน่วยรับตรวจ......................................................
เพียงวันที.่ ..............................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................ .....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
ประเภทเงิน

ทะเบียนคุม
เงินนอกฯ

ทะเบียนคุม
เงินรายได้ฯ

ยอดเงินคงเหลือ
รายงานเงิน
สมุดคู่ฝากธนาคาร/ทะเบียนเงินฝากธนาคาร
คงเหลือ
กระแสรายวัน
ประจาวัน
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
เงินคงเหลือ

ยอดคงเหลือ
ตามหนังสือ
ยืนยันยอด

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

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-4
กระดาษทาการงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร...........................................สาขา.........................เลขที่บัญชี............................
หน่วยรับตรวจ.......................................................
ณ วันที่.......................................
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)
หัก (1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นาไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
จานวน .... ฉบับ ประกอบด้วย
1. เลขที่เช็ค........ลว............จานวนเงิน.................
2. เลขที่เช็ค........ลว............จานวนเงิน.................
3. เลขที่เช็ค........ลว............จานวนเงิน.................
(2) เงินที่สานักงานเขตพื้นที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร
แต่โรงเรียนยังไม่บันทึกรับเงิน ประกอบด้วย
1. วันที่………………………. จานวนเงิน...............…………..
2. วันที่………………………. จานวนเงิน...............…………..
3. วันที่………………………. จานวนเงิน...............…………..
บวก ………………………………………………………………………
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-5
กระดาษทาการตรวจสอบเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
หน่วยรับตรวจ...........................................................
เพียงวันที.่ ..............................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................ .......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

ประเภทเงิน

ยอดเงินคงเหลือ
ข้อมูลเก็บจาก
ทะเบียนคุมเงิน
รายงานเงิน
สานักงานเขตพื้นที่ นอกงบประมาณ คงเหลือประจาวัน
การศึกษา

ยอดเงินคงเหลือ
ตามสมุดคู่ฝาก
ส่วนราชการ

สรุปผลการตรวจสอบ .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต .................................................................................................................... ...............................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................. ...........................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-6
กระดาษทาการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณ
หน่วยรับตรวจ....................................................
เพียงวันที่ ................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ................................................................................................ ..................................
ประเภทเงินนอกงบประมาณ

ยอดรายงาน
เงินคงเหลือ
ประจาวัน

เงินสด

การเก็บรักษาเงิน
เงินฝาก
เงินฝากส่วน
ธนาคาร
ราชการผู้เบิก

1. เงินรายได้สถานศึกษา
มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน
(มีจานวน ...................คน)
มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป
(มีจานวน ...................คน)
2. เงินสนับสนุนจาก อปท.
เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
จากส่วนท้องถิ่น
เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
1. โครงการ................................
2. โครงการ...............................
3. เงินลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
4.
5.
สรุปผลการตรวจสอบ .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-7
กระดาษทาการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินรายได้แผ่นดิน
หน่วยรับตรวจ ............................................
เพียงวันที่ ..........................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ .......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
ยอดรายได้แผ่นดินตามรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันที่............................................จานวน...........................บาท
ประกอบด้วยรายการดังนี้ :ที่

รายการ

จานวนเงิน

วันที่รับเงิน เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จเงิน

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-8
กระดาษทาการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปและการบันทึกรับเงิน
หน่วยรับตรวจ....................................................
เพียงวันที.่ ....................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่..............................................................
1. ผลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป
ที่

ผลการบันทึกรับเงินใน
ทะเบียนคุม............

ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป
เล่มที่

เลขที่....ถึง เลขที่.....

จานวนฉบับ

ถูกต้อง

ข้อสังเกต

ไม่ถูต้อง

รวม
2. สถานศึกษามีคาสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทาหน้าที่รับ จ่ายเงิน
(...) มี
(...) ไม่มี สาเหตุ.................................................................................................................
3. ใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาใช้รับเงิน
(...) เป็นใบเสร็จรับเงินของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(...) อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................................................
สาเหตุ...............................................................................................................................................
4. การออกใบเสร็จรับเงิน
4.1 ดาเนินการโดย
(...) เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ง……………………………………………....………...........................
(...) อื่น ๆ ระบุ....................................
สาเหตุ.................................................................................
4.2 ระบุข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน
(...) ครบถ้วน
(...) ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก.............................................................................................................................
4.3 การยกเลิกใบเสร็จมีต้นฉบับแนบติดกับสาเนา
(...) มี
(...) ไม่มี เนื่องจาก.........................................................................................................................................
มีการติดตามหรือไม่อย่างไร.........................................................................................................

-24.4 ใบเสร็จรับเงินไม่มีร่องรอยการขูดลบหรือมีข้อผิดปกติ
(...) ไม่มี
(...) มี เนื่องจาก.........................................................................................................
และมีการดาเนินการอย่างไร.........................................................................
สรุปผลการตรวจสอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต ....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ............................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-9
กระดาษทาการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและการบันทึกการจ่าย
หน่วยรับตรวจ....................................................
เพียงวันที่.....................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ...................................................................................................................................................................................................................................................................
สุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ตั้งแต่เดือน.....................................................ถึงเดือน........................................
ที่

เลขที่
หลักฐาน
จ่าย

วันที่จ่าย
อุดหนุน
ทั่วไป

ประเภทเงินที่จ่าย
รายได้
อาหาร
บกศ.
สถาน
กลางวัน
ศึกษา
อปท.

รายการ
........

จานวนเงิน

การเบิกจ่าย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
ใช่ Xไม่ใช่

หลักฐานการ
จ่ายครบถ้วน
ถูกต้อง
ใช่ Xไม่ใช่

จัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
ใช่ Xไม่ใช่

บันทึกการจ่าย
ในทะเบียนคุม
ถูกต้อง ครบถ้วน
ใช่ Xไม่ใช่

สรุปผลการตรวจสอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................
ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ........................................ผู้สอบทาน
(.......................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-10
กระดาษทาการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม............(ระบุประเภทเงิน).............
หน่วยรับตรวจ ............................................
เพียงวันที.่ ....................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................
1. ผลการตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง
ที่

สัญญายืม
เลขที่ วันที่รับ
เงินยืม

ชื่อผู้ยืม

วัตถุประสงค์การยืม

จานวนเงิน
ยืม

จานวนเงิน
ค้าง

วันครบ
กาหนด

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

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

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-11
กระดาษทาการตรวจนับใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบการควบคุม
หน่วยรับตรวจ........................................................
เพียงวันที.่ ....................................
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
...................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาที่สุ่มตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่.....................................ถึงวันที่......................................
1. ผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
ประเภท
ใบเสร็จรับเงิน

ผลการตรวจนับ
เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน
จานวนเล่ม
(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด)

คงเหลือตามทะเบียนคุมฯ
เล่มทีใ่ บเสร็จรับเงิน
จานวนเล่ม
(เล่มที่ใด ถึงเล่มที่ใด)

ผลต่าง

2. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน
2.1 การจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
(...) จัดทาและบันทึกควบคุมครบถ้วนถูกต้อง
(...) จัดทาแต่บันทึกควบคุมไม่ครบถ้วน สาเหตุ.....................................................................................
(...) ไม่จัดทา สาเหตุ...........................................................................................................................
2.2 การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับผิดชอบนาไปใช้รับเงิน
(...) ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึกษาก่อนทุกครั้ง
(...) ไม่มีการเสนอขออนุมัติ สาเหตุ.....................................................................................................
(...) มีหลักฐานการเบิกจ่าย
(...) ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่าย สาเหตุ...................................................................................................
3. การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
(...) จัดทารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณและรายงานผู้อานวยการสถานศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป
(...) จัดทารายงานทุกสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่รายงานผู้อานวยการสถานศึกษา
สาเหตุ…………………………………………………….................
(...) ไม่จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จ
สาเหตุ………………………………………………………………………..............................
(...) อื่น ๆ ระบุ...............................................................................................................................

-2สรุปผลการตรวจสอบ
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ข้อสังเกต
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................... ........................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ
(.....................................)
วันที่.........................................

ลงชื่อ......................................ผู้สอบทาน
(.....................................)
วันที่..........................................

หมายเลข 2-12
กระดาษทาการบันทึก
หน่วยรับตรวจ...............................................
เพียงวันที.่ ...................................
เรื่องที่บันทึก............................................................................................................................................................
วันที่บันทึก..............................................................................................................................................................
ประเด็น

ข้อความที่บันทึก

ผู้บันทึก

