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คํานํา 

 การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ 

และระบบการควบคุมภายในองคการ ซ่ึงการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนอยคนนักท่ีจะให

ความสําคัญ ประกอบกับบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในยังขาดความชัดเจน ขาดความเขาใจท่ีจะ

ประมวล เชื่อมโยงระเบียบ กฎหมายตลอดจนเทคนิคตางๆมาใชปฏิบัติงาน 

 การจัดทําคูมือการตรวจสอบภายในเลมนี้ ขาพเจาไดรวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือตําราทางวิชาการ 

และเอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบภายในเพ่ือใหความรูเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญลักษณะงานตรวจสอบ

ภายใน กระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบ เพ่ือใหผู

ตรวจสอบภายในและผูท่ีเก่ียวของขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปฏิบัติงานท่ีนาเชื่อถือและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับจากทุกฝายท่ี

เก่ียวของ 
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๑ 
บทท่ี ๑ 

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 

 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใชเม่ือ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดย
มาตรา ๗๙ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และกระทรวงการคลังไดออก
หลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง 
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายกําหนด มีตําแหนงผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ 
และข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

 คํานิยามตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ 
 “การตรวจสอบภายใน หมายความวา กิจกรรมใหความเชื่อม่ัน และการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและ
เปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายใน
จะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

 “ผูตรวจสอบภายใน  หมายความวา ผูท่ีดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐหรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐ 

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของฝายบริหาร  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
และระบบการควบคุมภายในองคกร  ท้ังนี้ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหงานการตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จคือ  
ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยใหเกิด
มูลคาเพ่ิมและความสําคัญแกองคกร ฉะนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดังกลาว ผูทําหนาท่ีตรวจสอบภายในจะตอง
เปนบุคคลท่ีมีความรูและเขาใจเก่ียวกับภาระหนาท่ีของทุกหนวยรับตรวจในองคกร กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในจะตองพัฒนาตนท้ังดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี  ตองทํา
ความเขาใจในเรื่องตางๆเชน หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

วัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทํา

หนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับ การวิเคราะห 
ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีและดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางมี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการ 
 



๒ 
ดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชนตอการ ตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการ
สนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม 
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 
  ๑. การสอบทานความเชื่อถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศ ดานการบัญชี การเงิน และการ
ดําเนินงาน 
  ๒. การสอบทานใหเกิดความม่ันใจวาระบบท่ีใชเปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานท่ีองคกร
กําหนดไว และควรแสดงผลกระทบสําคัญท่ีเกิดข้ึน 
  ๓. การสอบทานวิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวาเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยูจริง ของทรัพยสิน
เหลานั้นได 
  ๔. การประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีระดับตางๆ วาไดผลตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
  ๖. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของ
องคกร 

ประเภทของการตรวจสอบ 
 เพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ในองคกร ทราบถึงจุดออน จุดแข็งของ
การบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแล
และการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล  ความ
ประหยัดในการจัดการและการบริหาร รวบรวมเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข สามารถแยกประเภท
ของการตรวจสอบได ๖ ประเภท ดังนี้  
  ๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
  ๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) 

๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) 
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของ

ขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน 
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตางๆ วามีเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ี
บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารตางๆ ถูกตอง และสามารถ สอบทานไดหรือเพียงพอท่ีจะปองกันการ
รั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตางๆ ได 

๒. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน งานและโครงการขององคกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือหลักการท่ีกําหนด การ
ตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธ เปนไปตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจ
กรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกรประกอบดวย 

 



๓ 
๒.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหม่ันใจไดวาการใชทรัพยากรสําหรับแตละ

กิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทําใหองคกรไดรับผลประโยชนอยางคุมคา 
  ๒.๒ ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซ่ึงทําใหผลท่ีเกิดจาก
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 
  ๒.๓ ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย ฟุมเฟอย ซ่ึง
สงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตาม
เปาหมาย 

๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ 
ขององคกร วามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เก่ียวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานตาง ๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลท่ีดี (Good 
Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของท่ีกําหนดท้ังจากภายนอกและภายในองคกร การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะ
หรือถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจนความ
ถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมท้ัง ระบบการเขาถึง
ขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงาน
ตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานไมวา เปนการตรวจสอบทางการเงิน 
การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงาน
สารสนเทศนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมี ประสิทธิภาพ การตรวจสอบประเภทนี้อาจจางผู
ตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรโดยตรงมาดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ    
ผูตรวจสอบภายในอาจมีความรู ความชํานาญ ไมเพียงพอ และตองใชเวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู ซ่ึงอาจทําเกิด
ความเสียหายแกงานขององคกรได วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให
ทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 

๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับ มอบหมายจาก
ฝายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัย
วาจะมีการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซ่ึงผูตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบ
เพ่ือคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมท้ังเสนอแนะ มาตรการปองกัน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 หัวหนาสวนราชการไดรับทราบถึงปญหา อุปสรรค การปฏิบัติงานของหนวยงานภายในองคกร สามารถใช
เปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจ แกไขปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานใหเปนไปอยางเหมาะสมตาม
เปาหมายท่ีวางไว เกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 
 
 



๔ 
บทท่ี ๒ 

โครงสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

โครงสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย ๒ สวน คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานดานการ
ปฏิบัติงาน  
๑. มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Stands) ประกอบดวย 

๑.๑ มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

๑.๒ ความเปนอิสระ และความเท่ียงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ 
และผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม 

๑.๓ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองกระทําดวยความเชี่ยวชาญ และระมัดระวังรอบคอบ เยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ 

๑.๔ ผูตรวจสอบภายในตองหม่ันศึกษาหาความรู ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆเพ่ิมเติมอยู
ตลอดเวลาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

๑.๕ การประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน ตองมีการประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบภายในท้ังจาก
ภายในและภายนอกหนวยงานของรัฐ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมทุกดาน และตอง
รายงานผลการประเมินตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบดวย 
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Stands) 

๒.๑ การบริหารงานการตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองบริหารงานตรวจสอบ
ภายในอยางมีประสิทธิผล เพ่ือสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกร ประกอบดวยการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ
และอนุมัติแผนการตรวจสอบ การบริหารทรัพยากร กําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน การประสานงานและ
การใชผลการปฏิบัติงานของผูอ่ืน การรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  

๒.๒ ลักษณะงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสามารถประเมินและให
คําแนะนําท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร บริหารความเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

๒.๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในตองจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต ระยะเวลา และจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการ
ปฏิบัติงานตองพิจารณาถึงยุทธศาสตร วัตถุประสงคและความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๒.๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตองระบุ วิเคราะห ประเมินผล และจัดเก็บขอมูล 
ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

๒.๕ การรายงานผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบดวยความถูกตอง
เท่ียงธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค ครบถวนและทันกาล ซ่ึงผลการตรวจสอบจะรวมถึงขอสรุป ขอเสนอแนะ 
ความคิดเห็นของผูตรวจสอบท่ีเสนอนั้น  

๒.๖ การติดตามผล หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองกําหนดและรักษาระบบการติดตามการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบวาไดมีการนําขอเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานไปสูการ
ปฏิบัติ 



๕ 
๒.๗ การยอมรับสภาพความเสี่ยง  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรนําเรื่องความเสี่ยงท่ีอาจ

กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรซ่ึงยังไมไดรับการแกไขหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ หากยังไมสามารถหาขอ
ยุติไดหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือหาขอยุติตอไป 

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 
หนวยตรวจสอบภายในควรอยูในโครงสรางการแบงสวนงานของหนวยรับตรวจอยางเปนทางการ 

และมีสถานภาพสูงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ผูทําหนาท่ี
ตรวจสอบภายในไมควรเขาไปมีสวนไดเสียหรือสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร  และไมควรมีอํานาจสั่งการใน
เชิงบริหารซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการตรวจสอบและแสดงความเห็นอยางเปนกลาง 

ความเปนอิสระ (Independence) 
ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรมจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน โดยไมตกอยู

ภายใตอิทธิพลของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือตัวบุคคล มีเสรีภาพในการสอบถามโดยปราศจากอุปสรรค การ
ขัดขวาง และการแทรกแซงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมวาทางตรงหรือทางออม การใหขอเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบตองเปนไปดวยความถูกตองและตรงไปตรง  สะทอนภาพท่ีพบเห็นตอผูบริหารใหมากท่ีสุด สิ่งท่ีเปน
อุปสรรคตอความอิสระและความเท่ียงธรรมไมวาจะเปนในสวนของบุคคล การปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 
และหนวยงานตองไดรับการจัดการ  

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน เปนกิจกรรมอิสระเก่ียวกับบริการการตรวจสอบ ประเมินผล ใหคําปรึกษา 

เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแล ผูตรวจสอบภายในจึงตองอยูภายใตกรอบความ
ประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม อันนํามาซ่ึงหลักประกันและเปนไปตามคาดหวังวาจะตองมีความเชื่อถือได มีความเท่ียง
ธรรมและเปนท่ีปรึกษาท่ีเปยมดวยคุณภาพ ผูตรวจสอบภายในจึงตองยึดถือและประพฤติตนใหเปนไปตามหลัก
จริยธรรมการปฏิบัตงิานตรวจสอบ ดังนี้ 

๑. ความซ่ือสัตย (Integrity) ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและ
ทําใหดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

๒. ความเท่ียงธรรม / เปนกลาง (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาท่ีอยางเปนธรรมใน
ทุกๆสถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเขามามีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบัติงาน 

๓. การปกปดความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผูเปน 
เจาของขอมูลท่ีไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีโดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณีท่ีมีพันธะในแงของงานอาชีพและเก่ียวของ กับกฎหมายเทานั้น  

๔. ความสามารถในหนา ท่ี  (Competency) ผู ตรวจสอบภายในจะนําความรู  ทักษะและ 
ประสบการณ มาใชในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี   
 
            

            

            

        



๖ 
บทท่ี ๓ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอนเพ่ือใหผูตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางม่ันใจและไดผลงานท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้  ข้ันตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ี
สําคัญ  ประกอบดวย 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓. การจัดทํารายงาน (Reporting) 
๔. การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up) 

๑. การวางแผนตรวจสอบ (Audit  Plan)   
แบงการวางแผนตรวจสอบเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ (Audit  Plan)  แผนการตรวจสอบ  เปนแผนการปฏิบัติงานท่ีจัด 

ทําข้ึนลวงหนา  เก่ียวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจแตละเรื่อง ผูรับผิดชอบ
ในการตรวจ รวมท้ังงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และตองกําหนดงานบริการใหคําปรึกษาไวใน
แผนการตรวจสอบดวย เพ่ือใหงานตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่นทันตามกําหนดเวลาแผนการตรวจสอบแบงเปน 
๒ ระดับ คือ แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจําป  
  ก. แผนการตรวจสอบระยะยาว เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนามีระยะเวลาตั้งแต ๑ ปข้ึนไป 
โดยท่ัวไปมีระยะเวลา ๓-๕ ป และแผนฯ ตองกําหนดใหครอบคลุมหนวยรับตรวจท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด 
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
  - หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานตางๆ ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
หมายถึง แผนงาน   งาน / โครงการ ท่ีจะตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบระยะยาว  
  - ระยะเวลาท่ีจะทําการตรวจสอบ หมายถึง ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจหนวยรับตรวจในแต
ละแหง หรือในแตละเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
  - จํานวนคน/วันท่ีจะทําการตรวจสอบ หมายถึง จํานวนผูตรวจสอบ และจํานวนวันท่ีจะใชใน
การตรวจแตละหนวยรับตรวจ หรือในแตละเรื่องท่ีจะตรวจ 
  ข. แผนการตรวจสอบประจําป  เปนแผนท่ีจัดทําไวลวงหนาท่ีรอบระยะเวลา ๑ ป  
ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
  - วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  ควรกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบใหชัดเจนวาจะ
ตรวจสอบเรื่องอะไรบาง  จะไดกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดเพ่ือใหทราบวาการ
ดําเนินงาน  ของงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ มีประสิทธิผล และประหยัดเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ  
เชื่อถือไดและทันเวลา 
  - ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ควรกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือให
ทราบวาจะดําเนินการตรวจสอบหนวยรับตรวจใด เรื่องใดท่ีจะตรวจสอบบาง  เม่ือไร ความถ่ีในการตรวจสอบ  
ระยะเวลาท่ีจะทําการตรวจสอบแตละเรื่อง  ควรกําหนดใหสอดคลองกับแผนตรวจสอบประจําป 
  -ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 



๗ 
 การจัดทําแผนการตรวจสอบ มี ๒ ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนกอนจัดทําแผน 

ควรสํารวจขอมูลเบื้องตน ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยรับ
ตรวจ ดังนี้ 
ก. สํารวจขอมูลเบื้องตน 
 การสํารวจขอมูลเบื้องตน  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในเรียนรูและทําความเขาใจ เก่ียวกับ
งานของหนวยงานท่ีตองทําการตรวจสอบในรายละเอียด  รวมท้ังทําความคุนเคยกับหนวยงาน  และระบบงานท่ีจะ
เลือกมาตรวจสอบ  ซ่ึงจะชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงในข้ันตนกอนจะดําเนินการ
ตรวจสอบได  อยางเหมาะสมและเปนระบบ 
 ผูตรวจสอบภายในควรสํารวจขอมูลเบื้องตนทุกครั้งกอนดําเนินการตรวจสอบในแตละป หรือในข้ันตอน
ถัดไปหากพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน  โดยอาจศึกษาขอมูลตาง ๆ จากคําสั่งแบงงาน นโยบาย  
เปาหมาย  วัตถุประสงค  ระเบียบปฏิบัติขององคกร และทําความเขาใจเก่ียวกับแผนการปฏิบัติงานและคูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวเพ่ิมข้ึน ผูตรวจสอบภายในอาจใชวิธีการประชุมหารือกับผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ  สัมภาษณหัวหนาหนวยรับตรวจและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  สังเกตการณปฏิบัติงานจริง หากเปน
การสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานท่ีเคยมีการตรวจสอบมากอนแลว ผูตรวจสอบภายในควรศึกษาขอมูลจาก
กระดาษทําการและรายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งกอนประกอบดวย 
ข. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
 ผูตรวจสอบภายในตองประเมินผลระบบการควบคุมภายในท่ีแตละหนวยรับตรวจไดจัดใหมีข้ึนตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูเก่ียวกับการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO ซ่ึง
ประกอบดวยองคประกอบ ๕ องคประกอบ  คือ 

- สภาพแวดลอมการควบคุม 
- การประเมินความเสี่ยง 
- กิจกรรมการควบคุม 
- สารสนเทศ และการสื่อสาร 
- กิจกรรมการติดตามผล 

  
 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือใหทราบวาระบบการควบคุมภายในท่ีไดจัดวางไวนั้นไดนําไปปฏิบัติตามท่ีกําหนด 
และผลงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร  การประเมินผลการควบคุมภายในประกอบดวย การประเมินผลตาม
วัตถุประสงคของการควบคุม ประเมินผลตามองคประกอบการควบคุมภายใน  ประเมินผลตามกิจกรรมการ
ควบคุมเฉพาะดานหรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง  การประเมินผลตามกิจกรรมการควบคุมโดยรวมขององคกร เปนตน  
โดยปกติการประเมินผลการควบคุมภายใน มีข้ันตอนหลักๆดังนี้ 

(๑)  การเลือกเรื่องหรือสิ่งท่ีจะประเมิน  เชน  การเลือกวาจะประเมินท้ังระบบหรือจะประเมินเฉพาะ 
วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง ของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของหรือจะประเมินเฉพาะองคประกอบดาน 
ใดดานหนึ่ง 
 



๘ 
(๒) การทําความเขาใจโครงสรางของระบบการควบคุมภายใน  ผูตรวจสอบภายในควรทําความเขาใจ

โครงสราง รูปแบบ  วิธีการ  และวัตถุประสงคท่ีตองการจากระบบการควบคุมภายใน 
 (๓) การทดสอบการมีอยูจริง  และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายในในข้ันตอนนี้ผู

ตรวจสอบภายในตองหาหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติจริงในปจจุบันวามีวิธีการอยางไร  ยังคงเหมือนหรือแตกตาง
กับรูปแบบ โครงสรางหรือองคประกอบของการควบคุมท่ีกําหนดไวอยางไร  โดยอาจใชการสอบถามและ
สังเกตการณการปฏิบัติงานจริง 

 (๔) การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินโดยการวิเคราะหใหทราบวาระบบการควบคุมภายในท่ี 
มีอยูและใชจริงนั้นไดสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
หรือไม 

  (๕) การสรุปผลการประเมิน  เปนการพิจารณาวาระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูนั้นเหมาะสม รัดกุม 
เพียงใด  มีจุดออน หรือจุดบกพรอง หรือมีความเสี่ยงท่ีจะทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวเพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบใหเหมาะสมตอไป  รวมท้ังชวยในการกําหนดขอบเขต  
วิธีการ  ปริมาณ  การตรวจสอบ  ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและงบประมาณท่ีใชใน
การตรวจสอบ ซ่ึงจะชวยใหประหยัดเวลา อัตรากําลัง และงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
ค. การประเมินความเสี่ยง 
 เนื่องจากภารกิจการปฏิบัติงานขององคกร  โดยท่ัวไปมักจะแบงตามหนวยงานและกิจกรรม ดังนั้นการ
วางแผนการตรวจสอบใหสามารถครอบคลุมหนวยงานหรือกิจกรรมใหไดครบถวนในแตละป และเหมาะสมกับ
ทรัพยกรของหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีอยูอันไดแก  อัตรากําลัง  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความ 
จําเปนตอการนําแนวทางการประเมินความเสี่ยง  มาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือชวยใหสามารถวิเคราะหถึง 
ความเสี่ยงหรือความนาจะเปนท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนผลทําใหการทํางานไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ซ่ึงหาก 
พิจารณาแลวเห็นวามีความเสี่ยงในระดับสูงก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันที  
 ข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบภายในสามารถเลือกประเมิน
ความเสี่ยงในระดับหนวยงาน หรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองคกรก็ได  ท้ังนี้ไมวาจะประเมินความเสี่ยงใน
ระดับใดจะประกอบดวย 3 ข้ันตอน  หลัก ๆ คือ 

(๑) การระบุปจจัยเสี่ยง เปนการคนหาถึงสาเหตุท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงข้ึนภายในองคกร โดยผู 
ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเบื้องตนจากสภาพแวดลอมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอก
องคกร แลวนํามาแยกเปนประเภทของขอมูลท่ีเก่ียวกับดานการดําเนินงาน  ดานความรู ดานการเงิน และดาน
กฎหมาย  ระเบียบ  เชน  ปจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบัติงาน  ปจจัยเสี่ยงเก่ียวกับกระบวนการ  และ
วิธีการดําเนินงาน  เปนตน 

(๒)  การวิเคราะหความเสี่ยง  เม่ือผูตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยง วาเปนเรื่องใด 
ในระดับหนวยงานหรือกิจกรรมแลว  ก็ใหทําการวิเคราะหวาปจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอยางไรตอองคกร และมี
โอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดมากนอยเพียงใด  ผลกระทบอาจเก่ียวของกับความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลข
ตางๆ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคา โดยอาจกําหนดเกณฑของแตละปจจัยเสี่ยงท่ีพบเปน 
๓ ระดับ  ไดแก ระดับสูง  ระดับกลาง และระดับต่ํา   
 (๓)  จัดลําดับความเสี่ยง  เม่ือผูตรวจสอบภายในทราบแลววาในแตละหนวยงาน  หรือกิจกรรม
ตามท่ีเลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเทาใดแลว  ใหนํามาจัดเรียงลําดับความเสี่ยงจากคะแนนมากสุดไปหานอย
สุด  เพ่ือใชในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําปตอไป  
 



๙ 
ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
 นําผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง มาจดัทําแผนการตรวจสอบ โดย 
 (๑) นําลําดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยง  มาพิจารณาไลเรียงตามลําดับ เพ่ือพิจารณาวาควร
วางแผนการตรวจสอบระยะสั้น/ระยะยาว   

 (๒) พิจารณาความถ่ีท่ีควรเขาทําการตรวจสอบ 
 (๓) คํานวณวันท่ีจะทําการตรวจสอบแตละหนวยงานหรือกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  

  ขอควรระวังในการวางแผนการตรวจสอบ  ควรตองพิจารณาวาผูตรวจสอบภายในมีความรู
ความสามารถและความชํานาญในการตรวจสอบในรายละเอียดงานนั้น ๆ มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากตัวของผูตรวจสอบ  ซ่ึงอาจจะทําใหแผนการตรวจสอบไมประสบความสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคได (ตัวอยางแผนการตรวจสอบประจําป ตามภาคผนวก ๒) 
แผนการตรวจสอบประจําป ควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดวัตถุประสงคในเรื่องหรือกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ  เพ่ือจะไดวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 
 (๒) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบเก่ียวกับ หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ ความถ่ี ในการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ จํานวนคน/วัน ท่ีตรวจสอบ  
 (๓) กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  โดยระบุชื่อผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 (๔) งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ ระบุงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบท้ังปโดยแยก
รายการใหชัดเจน 

๑.๒ การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เปนการวางแผนปฏิบัติงานในแตละเรื่องท่ี
ตรวจสอบวาจะตรวจสอบเรื่องใด หนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงค ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการ
ตรวจสอบใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานในครั้งนั้นบรรลุผลสําเร็จ แผนการปฏิบัติงานหรือแผนงานตรวจสอบ ควร
จัดทํากอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยมีสาระสําคัญดังนี ้

- กําหนดประเด็นการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมเพ่ือกําหนดประเด็นการ
ตรวจสอบ   

- กําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดวัตถุประสงคใหครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบท่ีสําคัญๆ วาตรวจเรื่องนั้นๆเพ่ือใหทราบหรือพิสูจนเก่ียวกับอะไร 

- กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหเพียงพอ เพ่ือใหทราบวาจะ
ตรวจสอบอะไร จํานวนมากนอยเทาใด 

- กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เปนการกําหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียด วาในแตละเรื่องจะ
ตรวจสอบอะไรบาง ใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด 

 ก. การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูตรวจสอบควรทําการสํารวจ
ขอมูลเพ่ิมเติม เชน ประชุมหารือกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ  ท่ีจะเขาไปตรวจสอบ  สัมภาษณบุคคลท้ังภายใน
และภายนอกท่ีมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีสํารวจได  จัดทําแผนภาพ 
(Flowchart) การปฏิบัติงาน เปนตน และในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการประเมินความเสี่ยง  ในระดับ
หนวยงานก็ควรตองประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมเพ่ือหาขอมูล  หลักฐานเพ่ิมเติม ท่ีจะกําหนดประเด็นของ
การตรวจสอบวาประเด็นใดควรตรวจสอบในรายละเอียด   
 ข. การกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานใน
เรื่อง  หรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบไว  เพ่ือใหทราบวาเม่ือการตรวจสอบสิ้นสุดแลวผูตรวจสอบจะไดประเด็นขอตรวจ 



๑๐ 
พบอะไรบางในการกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบควรกําหนดวัตถุประสงคใหครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญๆ หรือท่ีควรสนในเปนพิเศษ และควรพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม 
 ค. การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานเปนการกําหนดเพ่ือใหทราบวา
จะตรวจสอบอะไรเปนจํานวนมากนอยเทาไร  ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให
เพียงพอในอันทีจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค  ซ่ึงควรกําหนดใหครอบคลุมถึงระบบการทํางาน
ตาง ๆ เอกสารหลักฐาน รายงาน บุคลากรและทรัพยสินท่ีเก่ียวของ 
 ง. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกําหนดวิธีปฏิบัติใน
รายละเอียดท่ีผูสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในรายละเอียดวาในการตรวจสอบแตละเรื่องจะตองตรวจสอบอะไรบาง  ดวยวัตถุประสงคอะไรท่ี
หนวยรับตรวจใด  ณ เวลาใด  และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด  ซ่ึงจะชวยในการรวบรวมหลักฐานใน
รายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดทํารายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุด (ตัวอยางแผนการปฏิบัติงาน  ตามภาคผนวก ๓) 
แผนการปฏิบัติงานสําหรับการตรวจสอบในแตละเรื่องหรือกิจกรรม  ควรประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

(๑) เรื่องและหนวยรับตรวจ  ควรกําหนดวาเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องใด  ณ 
หนวยรับตรวจสอบใดบาง 

(๒) วัตถุประสงค  ในการปฏิบัติงาน ควรกําหนดเพ่ือใหทราบวาผูตรวจสอบภายในจะทราบ 
ประเด็นขอตรวจพบอยางไรบาง  เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

(๓) ขอบเขตการปฏิบัติงาน  ควรกําหนดขอบเขตประเด็นท่ีจะตรวจสอบและปริมาณงานท่ีจะ 
ทําการทดสอบ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 

(๔) แนวทางการปฏิบัติงาน  ควรกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่อง 
ใหชัดเจนและเพียงพอ  ระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูลการวิเคราะห  การประเมินผล  และการบันทึกขอมูลท่ี
ไดรับระหวางการบริหารงานตรวจสอบ  รวมท้ังกําหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม (รายละเอียดเทคนิคการ
ตรวจสอบปรากฏในบทท่ี ๔) จะชวยใหการตรวจสอบไดหลักฐานครบถวน และเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว 

(๕) ชื่อผูตรวจสอบภายใน และระยะเวลาท่ีตรวจสอบ เพ่ือใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบ 
ตรวจสอบเรื่องใด  และตรวจสอบเม่ือใด 

(๖) สรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือใชบันทึกผลการตรวจสอบโดยสรุปเฉพาะประเด็นการตรวจสอบ 
ท่ีสําคัญพรอมระบุรหัสกระดาษทําการใชบันทึกผลการตรวจสอบ  เพ่ือสะดวกในการอางอิง  และการคนหา
กระดาษทําการนอกจากนี้ควรลงลายมือชื่อผูตรวจสอบและผูสอบทานพรอมท้ังวันท่ีท่ีตรวจสอบหรือสอบทานไว
ดวย  
 เม่ือผูตรวจสอบภายใน  ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว  งานข้ึนตอไปของผูตรวจสอบ 
ภายในจะตองพิจารณากอนเขาทําการตรวจสอบตามข้ันตอนและวิธีการท่ีไดกําหนดไวตามแผนการปฏิบัติงาน คือ 
กระดาษทําการ เพ่ือบันทึกขอมูลขอตรวจพบตาง ๆ ในระหวางการปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหเปนหลักฐานอางอิงในการ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรองตอไป (รายละเอียดกระดาษทําการ จะ
กลาวถึงในข้ันตอนของการรวบรมกระดาษทําการ) 
 
 
 



๑๑ 
การเสนอแผนการตรวจสอบ  

เม่ือผูตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ตองเสนอแผนการตรวจสอบเพ่ือขออนุมัติตอ
หัวหนาสวนราชการ แผนการตรวจสอบประจําปจะตองจัดทําใหแลวเสร็จและเสนอหัวหนาสวนราชการภายใน
เดือนกันยายนของทุกป  (ตามหลักเกณฑ ภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ/ปปฏิทิน) 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ  สอบทานและรวบรวมหลักฐาน เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติขององคกร รวมท้ังกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ ๓ ข้ันตอน 

ก. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เปนการเตรียมการกอนปฏิบัติงานตรวจสอบ จึงควรดําเนินการในสิ่งท่ีเอ้ือและทําใหการตรวจสอบ 

บรรลุวัตถุประสงค โดยมีข้ันตอน 
(๑) จัดทํากระดาษทําการ (Working  Papers) สําหรับบันทึกรายละเอียด วิเคราะหและสรุปผล 

การตรวจสอบ 
 (๒) แจงการเขาตรวจใหผูรับตรวจทราบ เปนการประสานงานเก่ียวกับรายละเอียดในการตรวจ  

เชน วัตถุประสงค  ขอบเขต  และระยะเวลาในการตรวจสอบ 
(3) ศึกษารายละเอียดของขอมูล เก่ียวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ เชน  สอบทานงานตรวจสอบท่ีทํา

มาแลว ศึกษาแผนการดําเนินงานของหนวยงาน      
  ข. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

เริ่มปฏิบัติงานดวยการประชุมเปดการตรวจสอบระหวางทีมงานและหนวยรับตรวจ  เพ่ือสรางความ
เขาใจท่ีถูกตองระหวางผูรับตรวจกับผูตรวจ แนะนําตัวผูตรวจสอบ อธิบายวัตถุประสงค รายละเอียดของขอบเขต
การตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบ     

(๑) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
(๒) รวบรวมขอมูลและหลักฐานการตรวจสอบ 
(๓) สังเกตการณปฏิบัติงาน  เพ่ือหาขอสรุปการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด 

 (๔) ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน 

(๕) ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบท่ีวางไว 
(6) เปนข้ันตอนสรุปผลสิ่งท่ีตรวจพบ  ทําความเขาใจและชี้แจงประเด็นท่ีสงสัยและเปนความ

คิดเห็นเพ่ือหาขอยุติ  แจงกําหนดการออกรายงาน  ขอบคุณหนวยรับตรวจ 
หัวหนาทีมตรวจสอบควรกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ  ตารางการ

ปฏิบัติงาน  และแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถแกไขใหเปนไปตามสถานการณไดโดย
สมเหตุสมผล  และถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ ตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาผู
ตรวจสอบภายใน 

ค. หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ  เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในหนวยรับตรวจแลว ควรดําเนินการดังนี ้
(๑) สอบทานกระดาษทําการ เอกสาร หลักฐานท่ีรวบรวมไวของผูตรวจสอบ 
(๒) รวบรวมหลักฐาน เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนความเห็นเก่ียวกับขอสรุป หรือขอตรวจพบ 

ในการพิสูจนวาสิ่งท่ีไดตรวจพบนั้นมีความถูกตอง นาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบควรมี
คุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ความเพียงพอ ความเชื่อถือได ความเก่ียวของ และความมีประโยชน 



๑๒ 
(๓) การสรุปผลการตรวจสอบ เปนข้ันสุดทายกอนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงตอง 

สรุปขอตรวจพบใหครบองคประกอบ ชี้ใหเห็นวาตรวจสอบพบอะไร   สิ่งท่ีตรวจพบตางจากขอกําหนด กฎหมาย 
หรือสิ่งท่ีควรจะเปนอยางไร มีผลอยางไร ทําไมจึงเกิดข้ึน และจะแกไขอยางไร  

องคประกอบของขอตรวจพบ ประกอบดวย 
(๑) สภาพท่ีเกิดจริง  ไดแก สิ่งท่ีผูตรวจสอบประมวลผลขอเท็จจริงจากการสังเกตการณ 

สอบทาน สอบถาม วิเคราะห โดยมีขอมูลหลักฐานท่ีแนชัด 
(๒) เกณฑการตรวจสอบ ไดแก หลักเกณฑท่ีใชในการตรวจสอบ อาจกําหนดจากกฎหมาย   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  แผนงานท่ีกําหนด หรือหลักปฏิบัติท่ีดี 
(๓) ผลกระทบ ไดแก โอกาสความเสี่ยงหรือผลเสียหายท่ีจะเกิดจากปญหานั้น  โดยควรระบุ 

ในเชิงปริมาณ จํานวนความเสียหาย จํานวนวันท่ีลาชา 
(๔) สาเหตุ ไดแก สาเหตุท่ีเกิดปญหา เชน เกิดจากระบบการควบคุมภายในท่ีไมดี หรือการ 

ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(๕) ขอเสนอแนะ   เปนความเห็นของผูตรวจสอบ ควรทําในลักษณะสรางสรรค  

๓. การจัดทํารายงาน (Reporting) 
รายงานผลการตรวจสอบเปนผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ เปนการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบถึงวัตถุประสงค  ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ  สรุปขอบกพรองท่ี
ตรวจพบ ประเด็น ความเสี่ยงท่ีสําคัญและการควบคุม รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆท่ีผูบริหารควรทราบพรอมขอเสนอแนะใน
การแกไขปรับปรุง ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีดี ตองเปนรายงานท่ีมีประโยชนตอผูอาน มีสาระสําคัญ 
ขอตรวจพบเปนเรื่องท่ีตรงกับขอเท็จจริง องคประกอบของรายงานตองประกอบดวย ความถูกตอง (Accuracy) , 
ชัดเจน (Clarity) , กะทัดรัด , ทันกาล , สรางสรรค และจงูใจ รูปแบบรายงานแบงเปน 

(๑) รายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร 
(๒) การรายงานดวยวาจาเปนทางการ เปนการรายงานโดยการเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา 

ประกอบ 
รายงานแบบเปนทางการและรายงานท่ีเปนลายลักษณอักษร   โดยท่ัวไปมีสาระสําคัญดังนี้ 
(๑) บทคัดยอ  เปนการยอเนื้อความของรายงานอยางสั้น ๆ ใหผูบริหารเขาใจและสั่งการได ซ่ึง 

ตองกะทัดรัด ชัดเจน ไดใจความครอบคลุมเนื้อหาของรายงานท้ังหมด 
  (๒) บทนํา  คือสวนแรกของรายงานท่ีบอกใหทราบวา ตรวจสอบเรื่องอะไร ของหนวยงานใด การ

ตรวจสอบ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไวหรือในกรณีพิเศษ 
(๓) วัตถุประสงค แสดงเปาหมายการตรวจสอบใหชัดเจน 
(๔) ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีไดทําการตรวจสอบวามีมากนอยเพียงใด 
(๕) สิ่ง ท่ีตรวจพบ แสดงถึงขอเท็จจริง ท่ีตรวจพบท้ังในดานดีและท่ีควรไดรับการแกไข

วิธีดําเนินการแกไข  
(๖) ขอเสนอแนะ  เปนการเสนอแนะตอผูบริหาร เพ่ือสั่งการแกไข ปรับปรุง ขอเสนอแนะควรมี 

ลักษณะสรางสรรค และสามารถนําไปปฏิบัติได 
(๗) ความเห็น  หากเปนความเห็นมิใชขอเท็จจริง หรือยังไมมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ผู

ตรวจสอบภายในควรระบุใหชัดเจนวาเปนความเห็นเทานั้น 
(๘) เอกสารประกอบ  ควรแสดงเอกสารประกอบแนบทายรายงาน แตไมควรมีมากเกินไปจนทํา 

ใหรายงานมานาสนใจ    



๑๓ 
๔. การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up) 

เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เม่ือผูตรวจสอบภายในไดเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลว จะตองติดตามผลวาผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด และหากสั่ง
การแลวหนวยรับตรวจไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในท่ีผูบริหารสั่งการหรือไม เพ่ือใหแนใจ
วาขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม หรือมีปญหาและอุปสรรคอยางไร แลวรายงานผลการติดตามตอ
ผูบริหารตอไป ท้ังนี้ผูบริหารท่ีไดรับทราบแลวมิไดสั่งการแกไขตามขอเสนอแนะ แสดงวาผูบริหารยอมรับภาระ
ความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต   

แนวทางการติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๑) หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามผล 
 (๒) ควรกําหนดตารางเวลาท่ีใชในปจจุบัน  การกําหนดตารางเวลาท่ีจะใชในการติดตามผล  ควรหารือ
กับหัวหนาหนวยงานท่ีรับการตรวจสอบหรือผูท่ีเก่ียวของ  เพ่ือความรวมมือ  และอํานวยความสะดวกในการ
ติดตามผล 
 (๓) ผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายใหติดตามผล  ตองไมมีสวนเก่ียวของในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ 
 (๔) ผูตรวจสอบภายในควรติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขจุดออน และขอบกพรองจาก
หนวยงานเปนระยะ ๆ หากมีปญหาผูตรวจสอบภายในควรเขาไปพิจารณาใหคําแนะนําเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ตอไปได 
 (๕) ผูตรวจสอบภายในควรเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจในการแกไขปญหา
จุดออนและขอบกพรองตาง ๆ  และกําหนดมาตรการปองกันความผิดพลาดและขอบกพรองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 (๖) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ  การติดตามผล และเวลาในการดําเนินงานของฝายบริหารหรือผูท่ี
เก่ียวของตอการสั่งการหรือตอการแกไขปรับปรุงขอบกพรองหรืออาจประเมินจากแผนงาน หรือวิธีการแกไขปญหา
ตาง ๆ  ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๔ 

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal  Audit  Process) 
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การปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ 
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การจัดทํารายงานและ 

ติดตามผล 

 

บทท่ี 

    

 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน 

 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ(เตรียมเอกสาร,แจงการเขาตรวจ) 

ระหวางการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ(เปดประชุม,สอบทานขอมูล) 

การปฏิบัติเม่ือเสร็จสิ้น 

การตรวจสอบ 

การติดตามผล 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษ 

ทําการ 

 

 

 



๑๕ 

บทท่ี ๔ 

เทคนิคการตรวจสอบ ( Audit   Technique ) 

 
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง  วิธีการตรวจท่ีผูตรวจสอบควรนํามาใชในการรวมรวม ขอมูล

หลักฐานท่ีดีและเสียคาใชจายนอย  เปนท่ียอมรับของผูตรวจสอบภายใน เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบโดยท่ัวไปมี
ดังนี้ 

๑. การสุมตัวอยาง (Sampling) เปนการเลือกขอมูลเพียงบางสวน เพ่ือใชเปนตัวแทนของขอมูล
ท้ังหมดเพ่ือนํามาตรวจสอบ ปจจุบันนิยมใช  4 วิธี 

๑.๑  Random Sampling  เปนการเลือกตัวอยางจํานวนหนึ่งจากขอมูลท้ังหมด โดยใหแต 
ละหนวยของขอมูลมีโอกาสท่ีจะไดรับการเลือกเทากัน 

๑.๒  Systematic Sampling เปนการเลือกตัวอยางโดยการกําหนดระยะหรือชวงตอนของ 
ตัวอยางท่ีเลือกไวดวยวิธีแบงไวเทาๆกัน เชน ตรวจการใชรถสวนกลาง จากบันทึกการใชรถ(แบบ๖) ระยะเวลา ๑ 
เดือน ของรถทุกคัน 

๑.๓  วิธีแบงขอมูลออกเปนกลุม  โดยรวมขอมูลท่ีมีลักษณะแตกตางกันไวในกลุมเดียวกัน
แลวสุมเลือกตัวอยางจากแตละกลุมเหลานั้นอีกครั้งหนึ่ง(Stratified Sampling)  หรือเลือกตัวอยางของขอมูลท่ีมี
คุณลักษณะคลายคลึงกัน โดยแบงออกเปนกลุมจํานวนเทากัน แลวสุมเลือกกลุมท่ีแบงไวมาเปนตัวอยาง(Cluster 
Sampling) 

๑.๔  Selective หรือ  Judgment  Sampling  เปนการเลือกขอมูลจากการตัดสินในของ 
ผูตรวจสอบจะพิจารณาเลือกกลุมใด 

๒. การตรวจนับ (Inspection)  เปนการพิสูจนจํานวนและสภาพของสิ่งท่ีตรวจนับวามีอยูครบถวน
ตามท่ีบันทึกไวหรือไม  สภาพของสิ่งนั้นเปนอยางไร  มีการเก็บรักษาเปนอยางไร ขอจํากัดวิธีนี้ คือการตรวจนับ
มิใชเปนเครื่องพิสูจนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยเสมอไป 

๓. การยืนยันยอด (Confirmation) เปนการขอใหบุคคลท่ีไมใชผูรับการตรวจใหการยืนยันเปนลาย
ลักษณอักษรมายังผูตรวจสอบโดยตรง เทคนิคนี้สวนใหญใชกับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพยท่ีอยูใน
การครอบครองของบุคคลอ่ืน การใชวิธีนี้ผูตรวจสอบตองควบคุมและตรวจทานการยืนยันยอด รวมท้ังการจัดสงให
ผูรับนั้นจะตองทําดวยตนเองและตองเปนผูไดรับคําตอบโดยตรง 

๔. การตรวจสอบใบสําคัญ (Vouching) เปนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี 
ตองเปนเอกสารจริง  การบันทึกรายการครบถวน มีการอนุมัติรายการตามระเบียบของทางราชการ ขอจํากัด
วิธีการนี้ คือเอกสารอาจมีการปลอมแปลงแกไขหรือจัดทําใหม 

๕. การคํานวณ  เปนการพิสูจนความถูกตองของตัวเลข โดยผูตรวจสอบภายในนําตัวเลขมาคํานวณ 
ดวยตัวเอง  ผูตรวจสอบควรทําการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง  เพ่ือใหแนใจวายอดท่ีแสดงเปนยอดท่ีถูกตอง ขอจํากัด
วิธีนี้ คือพิสูจนไดเพียงความถูกตองของผลลัพธ แตไมไดพิสูจนท่ีมาของตัวเลขท่ีนํามาคํานวณ     

๖. การตรวจสอบการผานรายการ (Posting)  เปนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการ
ผานรายการจากสมุดบันทึกรายการข้ันตนไปยังสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย ขอจํากัดของวิธีนี้ คือการผานรายการ
ไมไดพิสูจนความสมบูรณของรายการแตอยางใด 

 
 
 



๑๖ 
๗. การตรวจทานรายการผิดปกติ (Scanning) เปนการตรวจจากรายการในสมุดบัญชีตางๆ หรือ

แหลงขอมูลอ่ืนๆ วามีรายการท่ีผิดปกติหรือไม  การตรวจสอบรายการผิดปกตินี้ควรสังเกตจากรายการท่ีไมเปนไป
ตามท่ีควรจะเปน ซ่ึงอาจพบขอผิดพลาดท่ีสําคัญได ขอจํากัดของวิธีนี้ คือรายการผิดปกติมิใชหลักฐาน แตเปน
เครื่องชี้ใหทราบถึงความจําเปนท่ีจะตองหาหลักฐานดวยเทคนิคอ่ืนประกอบ 

๘. การวิเคราะหเปรียบเทียบ (Analyzing) เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธและความ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลตาง ๆ วาเปนไปตามท่ีคาดหมายหรือเปนไปตามควรหรือไม วิธีการคือ เปรียบเทียบขอมูล
ของงวดปปจจุบันกับงวดปกอน  หรือเปรียบเทียบขอมูลของงวดปปจจุบันกับประมาณการ 

๙. การสอบถาม (Inquiry)  เปนการสอบถามผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงตางๆ อาจทําไดท้ัง
เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา  การสอบถามเปนลายลักษณอักษรอาจใชแบบสอบถาม  และกําหนดคําตอบ
เพ่ือใหไดคําตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” ก็ได  การสอบถามดวยวาจาตองอาศัยศิลปะอยางมากในการท่ีจะสอบถาม
ใหไดขอเท็จจริงโดยไมทําใหผูรับตรวจอารมณเสีย  ขอจํากัดวิธีนี้ คือคําตอบท่ีไดเปนเพียงหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ เทานั้น จะตองมีการพิสูจนดวยเทคนิคการตรวจสอบอ่ืนประกอบ 

๑๐. การสังเกตการณ (Observation)  เปนการเฝาดูการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆของผูรับการ
ตรวจดวยตา จะใหขอมูลจํากัดเฉพาะในชวงเวลาท่ีสังเกตการณเทานั้น ซ่ึงอาจตรง/ไมตรงกับการปฏิบัติงานปกติ 

๑๑. การตรวจทาน (Verification) เปนการยืนยันความจริง  ความถูกตอง  ความแมนยํา   
ความสมเหตุสมผล  หรือความเชื่อถือได  โดยการหาหลักฐานยืนยันกับขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยู 

๑๒. การสืบสวน  เปนเทคนิคท่ีผูตรวจสอบไมสามารถคนหาขอเท็จจริง  ซ่ึงคาดวาจะมีอยูหรือควรจะ
เปนผูตรวจสอบจะตองคนหาขอเท็จจริงเริ่มจากผลไปหาเหตุทีละข้ันตอน  สามารถอนุมานหรือใหความเห็น
เพ่ิมเติมลงไปในสวนท่ีขาดได 

๑๓. การประเมินผล (Evaluation)  เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวกับ
ผลงานท่ีปฏิบัติจริงวาเกิดผลตางหรือไม  หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอ่ืน  เม่ือทราบสาเหตุ
ตองวิเคราะหวาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไมเพ่ือเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแกไข 

ผูตรวจสอบตองใชวิจารณญาณตัดสินวาขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบและผานการประเมินผลมาแลวนั้น
เพียงพอหรือไม  ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบเพียงใด เพ่ือใหสามารถนํามาวิเคราะหประเมินผลได ท้ังนี้ผู
ตรวจสอบตองประเมินถึงคาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน จากการเพ่ิมหรือลดปริมาณการทดสอบรายการดังกลาว เม่ือเทียบ
กับผลท่ีไดรับ กับคาใชจายท่ีประหยัดได 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

บทท่ี ๕ 

การตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  แบงสวนราชการ เปน ๕ กอง ๑ สํานัก ประกอบดวย 

สํานักงานปลัด อบต.,กองคลัง,กองชาง,กองสาธารณสุขฯ,กองการศึกษาฯ และกองสงเสริมการเกษตร 

มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการเพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินการภายในสวน

ราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ โดยข้ึนตรงตอปลัด อบต.(ใน

ฐานะผูบริหารงานประจํา)  

อํานาจหนาท่ีของฝายตรวจสอบระบบบัญชี 

 1. ฝายตรวจสอบระบบบัญชี มีหนาท่ีในการตรวจสอบปฏิบัติงานทุกหนวยงาน ภายในองคการ
บริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ และมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงาน
ตรวจสอบ โดยมีสิทธิท่ีจะขอทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆ ของหนวยรับตรวจ รวมท้ังเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสังเกตการณ การสอบถาม และขอคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงาน
ตรวจสอบ 
 2. ฝายตรวจสอบระบบบัญชี ไมมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและ
ระบบควบคุมภายใน หรือแกไขระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวอยูในความรับผิดชอบ
ของผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 
 3. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป ตามท่ีไดรับอนุมัติ รวมท้ังการ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมายไดตามควรแตกรณี ท้ังนี้งานดังกลาวตองไมใชงานท่ีมีลักษณะ
ประจํา และตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรม มีสวนไดเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
 4. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และ
ตรวจสอบการดําเนินงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  5. ฝายตรวจสอบระบบบัญชี ตองมีความเปนอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
ในการ ตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบตอ ความเปนอิสระในการปฏิบัติ และเสนอความเห็นฯ  

วิธีการและข้ันตอนในการดําเนินงาน  
 กอนการปฏิบัติหนาท่ี ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําเอกสารอยางเปนทางการ(กฎบัตร) เพ่ือกําหนด 
วัตถุประสงคอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน เสนอปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปากน้ําปราณ เพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ และแจงเอกสารดังกลาวใหทุกหนวยรับ
ตรวจ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจมีความเขาใจอันดี แลวเริ่มข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๓ ข้ันตอน  
 ๑. การวางแผนการตรวจสอบ  
 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 ๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล  
 
 



๑๘ 

๑. การวางแผนการตรวจสอบภายใน   
 การวางแผนการตรวจสอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในดําเนินการ ดังนี้   
  1.1. สํารวจขอมูลเบื้องตน เรียนรูและทําความเขาใจ ความคุนเคยในงานของหนวยรับ  ตรวจ
อยางละเอียด   
  1.2. ประเมินระบบการควบคุมภายใน   
   1.3. ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยงสรุปในภาพรวมของสวน 
ราชการ การจัดลําดับ ความเสี่ยงนํามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหานอยสุด    
   1.4 วางแผนการตรวจสอบ นําลําดับความ เสี่ยงมาพิจารณาจัดชวงความเสี่ยง กําหนดการเขา
ตรวจและกําหนด แผนการตรวจสอบประจําป กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตผูรับผิดชอบ กําหนดงบประมาณใน
การปฏิบัติงานตลอดท้ังป เม่ือดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเสรจ็ นําเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลปากน้ําปราณ เพ่ือขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกป  แผนการตรวจสอบประจําปท่ี
ไดรับอนุมัติ มาทําการประชุมทําความเขาใจและมอบหมายใหงานตรวจสอบภายในรับ ไปปฏิบัติการ  ตระเตรียม
ความพรอมในการตรวจสอบเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการวางแผนการตรวจสอบ ดังนั้น  หัวหนาตรวจสอบจึง
ควรมีการตระเตรียมพรอมจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบทุกหนวยงานรับตรวจโดย  
   1.5. กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบ    
  1.6. มีการวางแผนท่ีเหมาะสม ทําความเขาใจถึงโครงสรางการจัดองคกร วิธีปฏิบัติงาน ของ 
หนวยรับ ตรวจกําหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแตละเรื่องใหชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธี คัดเลือก
ขอมูลการ วิเคราะหการประเมินผล กําหนดเทคนิคใชในการตรวจสอบ   
  1.7. กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบ เม่ือใด 
   1.8. สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นท่ีตรวจสอบ พรอมระบุรหัสกระดาษทําการท่ี ใช
อางอิง โดยลงลายมือชื่อผูทําการตรวจสอบแผนการปฏิบัติของแตละหนวยรับตรวจ ตอหัวหนาตรวจสอบภายใน
กอนดําเนินการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  ๑) การแจงผูรับตรวจ หัวหนาตรวจสอบภายในติดตอผูบริหารของหนวยรับตรวจให ทราบถึง 
วัตถุประสงค ขอบเขตและกําหนดวันและเวลาท่ีใชตรวจ   
  ๒) คัดเลือกทีมงานท่ีจะทําการตรวจสอบ   
  ๓) บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค และระยะเวลาในการตรวจสอบ  
   ๔) จัดประชุมเปดและปดงานตรวจสอบ กํากับดูแล การตรวจสอบและแกไขปญหาท่ี เกิดข้ึน 
ระหวางตรวจสอบ โดยตองตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดกอนของการ 
ตรวจสอบศึกษาแผนงานโครงการของหนวยรับตรวจ รวมท้ังรายละเอียดขอมูลอางอิงท่ีจําเปนตองใชในการ
ตรวจสอบระหวาง ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  - หัวหนางานตรวจสอบ มอบหมายงานใหผูตรวจสอบ 
  - คัดเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ  
  - กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ไว  
  - นําแผนการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การแกไขแผนการปฏิบัติงาน หัวหนา 
ตรวจสอบตองประเมินความสมเหตุสมผล  



๑๙ 
  - ถามีการเปลี่ยนแปลงของเขตการปฏิบัติงานใหขออนุมัติหัวหนาตรวจสอบภายใน  
  - ประชุมปดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปลี่ยนความคิดเห็นตอหนวยรับตรวจ 
หลังจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ หัวหนาตรวจสอบควรตองทําการบันทึกสภาพแวดลอมวิธีการ ปฏิบัติงาน
และความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหนวยรับตรวจเพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการ ตรวจสอบ
ในปถัดไปท่ีกลุมตรวจสอบภายในกําหนดไวเปนกระดาษทําการ  

๓. การจัดทํารายงานและติดตามผล  
 หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหนาตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบท่ีไดจากการ ปฏิบัติงาน 
รวมท้ังกระดาษทําการขอสรุปมาจัดเก็บเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการสรุปและเตรียมประกอบรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  
 ๑) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีตองทําการรายงานเรงดวนใหทันเหตุการณให รายงาน
ดวยวาจาตอหัวหนาตรวจสอบภายในรับทราบกอนพิจารณาเสนอใหผูบริหารทราบทันทีท่ีตรวจพบ เพราะ หาก
ปลอยใหลาชาอาจจะมีความเสียหายมากข้ึน หรือการรายงานเปนวาจาพรอมเสนอรายงานเปนลายลักษณอักษร 
และกรณีปกติรายงานเปนลายลักษณอักษรเสนอหัวหนาตรวจสอบภายในตรวจทานและสรุปผลกอนนําเสนอ
รายงาน การปฏิบัติงานตอผูบริหาร 
 ๒) การติดตามผล ข้ันตอนการติดตามผล  
  2.1 เม่ือผูตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับสูงแลวตองติดตาม
ผลวา ผูบริหารไดสั่งการหรือไมประการใด 
  2.2 ติดตามผลท่ีหนวยรับตรวจจะรายงานการแกไขการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน 
  2.3 ติดตามผลโดยกําหนดในแผนการตรวจสอบปถัดไป ซ่ึงจะตรวจทานพรอมกับการตรวจสอบ
ในป ถัดไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
บทสรุป 

 
คูมือการตรวจสอบภายในนี้ มีเปาหมายสําคัญเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายใน มีความเขาใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการโดยท่ัวไปดวยความม่ันใจและมีคุณภาพ ชวยเพ่ิมมูลคาแกองคกรผูบริหารสามารถใช
เปนขอมูลในการบริหารงาน เพ่ือใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ผลของการดําเนินงานขององคกร
บรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวยข้ันตอนหลายข้ันตอน ซ่ึงผูตรวจสอบภายใน
สามารถเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการตรวจสอบ
เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด สามารถรวบรวมหลักฐานอยางเพียงพอท่ีจะสนับสนุนขอ
ตรวจพบ  ใชประกอบการวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือรายงานผลปฏิบัติงาน รวมถึงการข้ันตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบ  ชวยใหการวางแผนครอบคลมุทุกหนวยรับตรวจและกําหนดแผนปฏิบัติงานการสอบการใชความรูความ
เขาใจในวิธีการตรวจสอบแบบตางๆ อยางดีและมีเทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน การรายงานผล การ
ปฏิบัติงานท้ังการรายงานดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน การรวมงานเปน
ทีมในการตรวจสอบ  เพ่ือแกไขปญหาตรงประเด็นและสามารถเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือทําการแกไขปรับปรุง 

ปจจัยสําคัญของความสําเร็จและประสิทธิผลของผูตรวจสอบภายใน วัดจากการยอมรับขอเสนอแนะ
ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาศัยความรูความสามารถ การนําเทคนิคการตรวจสอบมาใช ประกอบกับทักษะ
ของผูตรวจสอบภายใน การสรางมนุษยสัมพันธ การรวบรวมขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริง การนําเสนออยางถูกตอง
เท่ียงธรรมเปนอิสระ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกองคกรไดอยางแทจริง 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
            
      
 

      

 

 



๒๑ 

บรรณานุกรม 

 

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน         กรมบัญชีกลาง 

คูมือ การจัดทํากระดาษทําการ                           กรมบัญชีกลาง 

คูมือ การวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ                     กรมบัญชีกลาง 

คูมือ การรายงาน                   กรมบัญชีกลาง 

แนวปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในขององคการปกครองสวนทองถ่ิน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ภาคผนวก 1 

                               บันทึกขอความ 

สวนราชการ ฝายตรวจสอบระบบบัญช ี  องคการบริหารสวน........................................ 

ท่ี ปข 71801.๗/.......  วันท่ี ......../............/.........   

เรื่อง ขออนุมัติจัดทํากฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………… 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล................................ 

เรื่องเดิม 
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานรัฐ ไดกําหนดใหฝายตรวจสอบระบบบัญชี
จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ท่ีกําหนดวัตถุประสงค สายบังคับบัญชา อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของฝายตรวจสอบระบบบัญช ี

ขอเท็จจริง 
 ฝายตรวจสอบระบบบัญชี ไดดําเนินการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในเปนท่ีเรียบรอยแลว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย   

  ขอพิจารณาและอนุมัติ 
  เห็นควรพิจารณากฎบัตรการตรวจสอบภายใน หากเห็นชอบโปรดลงนามในกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในตามท่ีแนบมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

 (ลงชื่อ)  

    (.........................................................) 
   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
        ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                     ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบล 
..................................................................................          ............................................................................... 
..................................................................................          ............................................................................... 
..................................................................................          ............................................................................... 

 (ลงชื่อ)        (ลงชื่อ)  
 

 (...................................................)        (.......................................................)  
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล...............               นายกองคการบริหารสวนตําบล......................  
  
  
  
 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนตําบล............... อําเภอ................. จังหวัด.......................... 

***************************************** 
กฎบัตร 
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  จัดทําข้ึนเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ  คณะผูบริหาร พนักงานจาง
ตามภารกิจ    พนักงานจางท่ัวไป  และบุคคลท่ีเก่ียวของทราบ  และมีความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค สายบังคับ
บัญชา อํานาจหนาท่ี  ตลอดจนความรับผิดชอบ ของหนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบล........... 
เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ  ซ่ึงจะกอใหเกิดการประสาน
ประโยชนโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบล.................. 

คํานิยาม 
  การตรวจสอบภายใน หมายความวา กิจกรรมท่ีใหความเชื่อม่ัน และการใหคําปรึกษาอยางเท่ียง
ธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงไดจัดใหมีเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึนการตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
  แผนการตรวจสอบ หมายความวา แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
จัดทําข้ึนไวลวงหนาเก่ียวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมท้ังงบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประโยชนในการสอบทาน
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนระยะๆ และใหปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 
  แผนการปฏิบัติงาน หมายความวา แผนการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงผูตรวจสอบ
ภายในจัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจเรื่องใด ท่ีหนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงคขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากร
ท่ีใชเทาใดจึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูตรวจสอบภายในท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหบริการตอฝายบริหารดานการใหหลักประกันและการใหคําปรึกษาแก
หนวยงานในสังกัด ใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุมคาของ
การใชจายเงิน รวมท้ังความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ หนังสือ
สั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน
รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และตลอดจนการ
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสิน 
 2. เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับไดโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสมโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 



 3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข 
รวมท้ังเสนอแนะการปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสินตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบล 

 4. เพ่ือสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ท่ีทางราชการ
กําหนด 
 5. เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมาย และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การประสานงานกับหนวยตรวจสอบภายนอก คือสาํนักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด 
 6. เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบตองมีความ
เปนอิสระ และเท่ียงธรรม 
สายการบังคับบัญชา 
  1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล 
  ๒. การเสนอแผนการตรวจสอบประจําป เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยผานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล 
  3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เปนผูเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบล โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

นโยบายการดําเนินการ 
 1. สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ควรไดรับการตรวจสอบและใหบริการ
คําปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อยางท่ัวถึง โดยใหมีการบูรณาการรวมกับหนวยตรวจสอบภายใน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 2. การดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบล ใหถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
                    3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตําบล............. 
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเขารวมโครงการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และของ
กรมบัญชีกลาง และของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

อํานาจหนาท่ี 
 1. ฝายตรวจสอบระบบบัญชี มีหนาท่ีในการตรวจสอบปฏิบัติงานทุกหนวยงาน ภายในองคการ
บริหารสวนตําบล และมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบ โดยมี
สิทธิท่ีจะขอทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆ ของหนวยรับตรวจ รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนการสังเกตการณ การสอบถาม และขอคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบ 
 2. ฝายตรวจสอบระบบบัญชี ไมมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและ
ระบบควบคุมภายใน หรือแกไขระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวอยูในความรับผิดชอบ
ของผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 
 3. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป ตามท่ีไดรับอนุมัติ รวมท้ังการ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมายไดตามควรแตกรณี ท้ังนี้งานดังกลาวตองไมใชงานท่ีมีลักษณะ
ประจํา และตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรม มีสวนไดเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 



 4. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และ
ตรวจสอบการดําเนินงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 5. ฝายตรวจสอบระบบบัญชี ตองมีความเปนอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติ และเสนอความเห็นฯ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการ 

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยตรวจรับ 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน 
รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล.....ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินและการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยดั 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไขเพ่ือให 
การปฏิบัติงาน ตาม ขอ 1 และขอ 2 เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี 
เก่ียวของกับการดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของหนวยงานรัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

ความรับผิดชอบ 
 ฝายตรวจสอบระบบบัญชี ตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายใน โดย
รายงานผลการตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ตามแนวทางท่ี
มาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนดไว 
 1. ใหขอมูลเก่ียวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ท้ัง
การเงิน การบัญชีและการปฏิบัติงาน 
 2. ประสานงานกับหนวยรับตรวจ (สํานัก/กอง) เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวนรวมใน
การใหขอมูลและขอเสนอแนะ ในอันท่ีจะทําใหผลการตรวจสอบมีประโยชน สามารถนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3. ประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดผลงานรวมท่ีเปน
ประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 4. การจัดลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการตรวจสอบ
ภายใน ตารางเวลาภายในเดือนกันยายนของทุกป โดยมีผูบริหารเห็นชอบ 
 5. การพิจารณาลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบและเวลาดําเนินการใหพิจารณาจากความเสี่ยงท่ีมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 
 - การขาดขอมูลการเงินและการปฏิบัติงานท่ีดี  
 - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน  
 - ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย  
 - การไมประหยัดหรือการไมมีประสิทธิภาพของงาน  



 - การปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคของเปาหมายท่ีกําหนดไว  
 ๖. พัฒนาบุคลากรผูตรวจสอบภายใน ใหมีความรู ความชํานาญ ในดานวิชาชีพการตรวจสอบ 
ภายใน อยางเพียงพอ 

หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ  
 1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน  
 2. จัดใหมีระบบเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน  
 3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน งานและโครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของในการ 
ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  
 4. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดทํารายงานการเงินให 
เรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได  
 5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆพรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน  
 6. ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตางๆทีหัวหนาสวน 
ราชการสั่งใหปฏิบัติ ภายในเวลาอันสมควร   

กรณีท่ีเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาว ใหผูตรวจสอบภายในรายงานหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี  
 

กฎบัตรฉบับนี ้มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี       เดือน.....................พ.ศ. ...................... เปนตนไป 

 
                 อนุมัติโดย 

  (........................................................) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล......................... 

             

 

             

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๒ 

แผนการตรวจสอบประจําป  (Audit Plan) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

หนวยตรวจสอบภายใน  
องคการบริหารสวนตําบล.......................................... 

************************** 
๑. หลักการ 
  การตรวจสอบภายใน เปนการดําเนินงานอยางเปนอิสระและเปนกลาง ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในองคกรและใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน โดย
การประเมินและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกตองครบถวน และใหความม่ันใจไดวาการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ รวมท้ังใหการเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารงานเปนไปอยาง
มีระเบียบแบบแผน นาเชื่อถือ เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  การตรวจสอบภายในจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบล............. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ
ท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซ่ึงตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตองตามระเบียบและกฎหมายท่ี
กําหนดโดยฝายบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมี
ขอบเขตแนวทางท่ีถูกตอง ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้นการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
อยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับตลอดจนกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ จะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล.............เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามแนวทางของราชการ 
  นอกจากนี้  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยัง เปนการดําเนินงานให ถูกตองตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 79 และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

๒.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี และ
ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของหนวยรับตรวจ (สํานัก/กอง) องคการบริหารสวนตําบล 
 2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ (สํานัก/กอง) องคการบริหารสวนตําบล........วา
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนดหรือไม 
 3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหรือตามอํานาจหนาท่ีของหนวย รับตรวจ
(สํานัก/กอง) สังกัดองคการบริหารสวนตําบล วาปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และเปนไปตามหลักของการบริหารกิจการท่ีดีหรือไม  ตลอดจนยังสามารถใหขอเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติราชการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  โดยมีการบริหารทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา 

๕. เพ่ือชวยกระตุนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมี 



ความละเอียดรอบคอบมากยิ่งข้ึน 
 ๖. เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ หรือผูบริหารสูงสุด และผูบังคับบัญชาไดรับทราบปญหาการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา โดยใชขอมูลดานการตรวจสอบเปนประโยชนในการตัดสินใจ แกไขขอบกพรองได
ทันเวลา 

๓. ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
 3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหนวย รับ
ตรวจ จํานวน 6 หนวยงาน ประกอบดวย 
   1) สํานักงานปลัด อบต. 
  2) กองคลัง 
  3) กองชาง 
  4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  6) กองสงเสริมการเกษตร 
 ๓.๒ แนวทางการตรวจสอบ 
  ๑. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตางๆดวยเทคนิคและวิธีการท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และความสําคัญของเรื่องทีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินการบริหารและปฏิบัติงานของหนวยตรวจ 
  ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพยสินรวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆขององคการบริหารสวนตําบล.....ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
  ๓. ประเมินการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไขใหการ
ปฏิบัติงาน ตาม (๑) และ (๒) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 
  ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติท่ีตรงตามวัตถุประสงค 
 ๓.๓ วิธีการตรวจสอบ 
  1. การสุม 
  2. การตรวจนับ 
  3. การคํานวณ 
  4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบเก่ียวของ) 
  5. การสอบทาน 
  6. การสังเกตการณปฏิบัติงาน 
  7. การสัมภาษณ 
  8. การยืนยัน 
  9. การทดสอบและการบอกเลข 
  10. การตรวจสอบผานรายการ 
 3.4 เรื่องท่ีตรวจสอบ 



      1) สํานักงานปลัด อบต. ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 
      2) กองคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
     3) กองชาง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
     4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
    5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
   6) กองสงเสริมการเกษตร ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 

๔. กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบ   
 ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............. ( วัน /เดือน/ป - วัน /เดือน/ป )  

5. รายละเอียดการตรวจสอบ   
 ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ………………. (ตามเอกสารแนบ)     

๖.ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ   
 ชือ่.......................................................................    ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  

7.งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ   
 เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงาน จึงไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน   
 
 
     (ลงชื่อ)..............................................ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
                         (......................................................) 
               นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                                                        วันท่ี ............. เดือน ................. พ.ศ. .............. 
 

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

                         (......................................................) 
                           ปลัดองคการบริหารสวนตําบล…………….. 
                                                        วันท่ี ............. เดือน ................ พ.ศ. ............... 
 
              (ลงชื่อ).......................................................ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

                       (.........................................................) 
                        นายกองคการบริหารสวนตําบล................... 
                                                        วันท่ี ............. เดือน ................ พ.ศ. ............. 

  
 



            (เอกสารแนบ) 

แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.................. 

องคการบริหารสวนตําบล..............................อําเภอ.........................................จังหวัด............................................................ 
  
หนวยรับ

ตรวจ 

เร่ืองที่ตรวจสอบ ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ หมายเหต ุ

............... 

     

 

 

  1. ..................................................................................... ..... ครั้ง/ป .........................-............................  

  2. .................................................................................. ..... ครั้ง/ป .........................-............................ 

  3. .................................................................................. ..... ครั้ง/ป .........................-............................ 

  4. .................................................................................. ..... ครั้ง/ป .........................-............................ 

  5. .................................................................................. ..... ครั้ง/ป .........................-............................ 

 

           หมายเหตุ  : ระยะเวลาการตรวจสอบ และเรื่องท่ีตรวจสอบ กรณีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเห็นของหัวหนาฝายบรหิารขององคการบริหารสวนตาํบล....................... 
  

 
 
 
 
 

 



 ภาคผนวก ๓ 

องคการบริหารสวนตําบล........................... 

หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนงานตรวจสอบ 

 

หนวยรับตรวจ  ....................................... 

เรื่องท่ีตรวจสอบ  ....................................... 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

๑.  เพ่ือใหทราบวา          

.......................................................................................................................................... 

๒.  เพ่ือใหทราบวา

.......................................................................................................................................... 

๓.  เพ่ือสอบทาน

............................................................................................................................................. 

๔.  เพ่ือเสนอแนวทาง

...................................................................................................................................... 

วิธีการตรวจสอบ 
 1........................................................................................ 
 2........................................................................................ 
 3........................................................................................ 
 4....................................................................................... 
 5....................................................................................... 
 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวชอง 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................  



ภาคผนวก ๔ 

สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบล...................... รหัสกระดาษทําการ 
…………………………… 

กระดาษทําการ 
เรื่อง ........................................................................ 

หนวยรับตรวจ ...........................................       ผูจัดทํา …………………………………………… 
ผูรับตรวจ ........................................... ว/ด/ป  ท่ีจัดทํา
 ..................................................... 
งวดท่ีตรวจสอบ ........................................... ผูสอบทาน
 …………………………………………….. 
                                                    ว/ด/ป  ท่ีสอบทาน     

…………………………………………….. 

เรื่องท่ีตรวจ รายการท่ีตรวจ ผลการตรวจ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  ๕ 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

 

หนวยรับตรวจ  ................................................................ 

เรื่องท่ีตรวจ   ................................................................ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

๑. ............................................................................................................................................................... 
             ๒. ................................................................................................................................................................. 

๓. .................................................................................................................................................................. 
 

             ขอบเขตการตรวจสอบ 

๑. ............................................................................................................................................................... 
๒. ................................................................................................................................................................. 
๓. .................................................................................................................................................................. 

 
ระยะเวลาท่ีเขาตรวจ 
 
          ................................................................................................................................................................... 
 
วิธีการตรวจสอบ 
 

๑. ...................................................................................................................................................................... 
๒. ...................................................................................................................................................................... 
๓. ...................................................................................................................................................................... 

 
 

ผลการตรวจสอบ 

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

ขอเสนอแนะ  

๑. ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  



๒. ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
การติดตามผล  

.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

.................................................  

(...................................................) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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